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نمایندگی سیاسی زنان و نسبت آن با فساد در چرخه زیست سیاسی
(با تأکید بر نقش رسانههای بینالمللی)
وحید ذوالفقاری
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چکیده
برابری جنسیتی ،مبارزه با فساد و سیاستورزی غیرجنسیتی بهمثابه نشانههای توسعه سیاسی در جوامع توسعهگرا و
از کلیدیترین شناسههای برسازنده حکمرانی خوب هستند .اما عصبیت شناختی ،بیعدالتی جنسیتی و رفتارهای
فرصتطلبانه ضمن رشد قرائت مینیماکسی و جانبدارانه ،بستر مهیّایی برای ظهور فساد بهعنوان یکی از
شناسههای حکمرانی بد در زیست سیاسی -اجتماعی فراهم کرد .تالش برای فهم این پیوند ،باعث تالقی دکترین
جنسیت خیرخواه و متخاصم بهعنوان پشتوانههای معرفتی رهیافت سنتی و مدرن گردید .برخالف درک زنان
بهعنوان نیروی اجتماعی ضدفساد در منظومه شناختی رسانههای کالسیک ،تفاوت جنسیتی در فسادپذیری باعث
انتقاد از همبستگی منفی بین جنسیت و فساد در خوانش مدرن رسانههای نوظهور میشود .بر این اساس ،تحلیل
اثرات نمایندگی سیاسی زنان بر فساد بهعنوان هدف اصلی پژوهش جاری است .به بیان دیگر ،چگونه نمایندگی
سیاسی زنان و فساد بر یکدیگر تأثیر میگذارند؟ و نقش رسانههای بینالمللی در این پیوند چیست؟ فرضیه پژوهش
با انتقاد از رهیافت خطّی و علیّت معکوس ،پیوند بین جنسیت و فساد را بسترپرورده میداند که طبق آن ،نمایندگی
سیاسی زنان و فسادپذیری پائین به موقعیت و خطمشیهای آنان در طی زمان بستگی دارد .مقاله حاضر با روش
توصیفی -تحلیلی به آزمون فرضیه در سه سطح خُرد ،میانی و کالن میپردازد .نتایج پژوهش نشان میدهد که
حضور زنان در زیست سیاسی و کاهش نرخ فسادپذیری لزوماً یک قاعده علّی مطلق نیست .در این میان،
رسانههای بینالمللی ازجمله رسانههای برونمرزی ایران ،با کارکردهایی مانند نظارت و آموزش ،میتوانند با
پرداخت هوشمندانه به حضور زنان در زیست سیاسی ،ضمن مشروعیتبخشی به آنان در چرخه زیست سیاسی در
جوامع هدف ،اتهام تبعیض رسانهای در عرصه جنسیت را از خود دور سازند.
واژههای کلیدی :جنسیت ،حکمرانی خوب ،رسانههای بینالمللی ،فساد ،نمایندگی سیاسی زنان.
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حکمرانی خوب بهمثابه یکی از شالودههای دموکراسی ،مورد توجه بسیاری از سیاستپژوهان،
رفتارشناسان ،علمای اجتماعی و اصحاب رسانههای بینالمللی در طی چند دهه اخیر واقع شد.
این شیوه سیاستورزی با ابتنا بر نوسازی بوروکراتیک و ظرفیتسازی نهادی ،یکی از شناسههای
جوامع توسعهگرا و مدرن شناخته میشود .در واقع ،حکمرانی خوب و دموکراتیک ضمن احترام به
حقوق انسانی و پاسخگویی به شهروندان ،اهتمام مضاعفی برای بازدارندگی در برابر سوءاستفاده
از مناصب سیاسی توسط اصحاب قدرت میکند .گرچه حکمرانی خوب با تمهید فرصت و آزادی
مدنی ،ایجاد عدالت اجتماعی و حکومت قانون بهعنوان رژیم غیرجنسیتی انگاشته میشود ،اما با
آغاز قرن بیستویکم با چالشهای گوناگونی مواجه گردید .یکی از وجوه این دشواری ،موضوع
جنسیت و ارتباط آن با پدیده فساد است .از آنجایی که نابرابری جنسیتی و فساد از آسیبهای
اجتماعی شایع در جوامع گوناگون است ،تحلیل پیوند بین آنها از اواخر قرن بیستم مورد توجه
جدی پژوهشگران از جمله رسانهپژوهان قرار گرفت.
گرچه در منظومه شناختی رسانههای نوین ،نقشآفرینی زنان در زیسـت سیاسـی و اجتمـاعی
بهعنوان یک نیروی مؤثر در حکمرانی خوب محسوب میشود ) ،(World Bank, 2001: 12اما
ضرورتاً یک هدف بالذا،ت نیست ،بلکه مکانیسمی برای تعدیل نابرابری جنسیتی و کاهش ضریب
فساد است .این تالشها به همراه اهتمام جدی نظامهای سیاسی برای گذار به سوی بـیطرفـی
جنسیتی و فرهنگ دموکراتیک ،نوید تغییر بنیادی در قرارداد اجتماعی بین دولت و ملت میدهـد.
در حالی که مطالعه پیونـد بـین جنسـیت و فسـاد در خـوانش متعـارف بـه معنـای تـالش بـرای
برجستهسازی یک موضوع حاشیه ای است ،در قرائت فمینیستی یک امر کلیشهای است .برخالف
این نوع خوانش حداکثری -حداقلی ،سیاست جنسیتی اهمیت مضـاعفی در تحلیـل پدیـده شـایع
فساد در طی سال های اخیر یافته است .چنین اهمیتی مبتنی بر یک عصبیّت شناختی نیسـت کـه
زنان را جنس منصفتر می پندارد ،بلکه تالشـی بـرای فهـم تفـاوتهـای جنسـیتیِ ریشـهدار در
ساختارهای فرهنگی و اجتماعی است.
از منظر تاریخی ،مناقشات رسانه ای راجع به پیوند بین جنسیت و فساد در اواخر قرن بیستم و
با تالش برای تحلیل ایستارهای متفاوت زنان و مردان در موضـوعات اجتمـاعی آغـاز شـد .ایـن
تالش ها پشتوانه سـه نسـل مطالعـاتی شـده اسـت .مـوج مطالعـاتی اول بـا تکیـه بـر دکتـرین
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Benevolent Sexism .1؛ طبق این دکترین ،زن موجودی زیبا ،لطیف و شکننده اسـت کـه نیازمنـد حمایـتهـای سیاسـی-
اجتماعی است .همچنین ،این رهیافت مخالف تبعیضها و بیعدالتیهای جنسیتی است.
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جنسیت زدگی خیرخواه ،1ضمن تأکید بر رفتارهای حمایتی و خطرگریـز زنـان ،مسـئولیت آنهـا را
نسبت به هنجارهای اخالقی -اجتماعی بیشتر میپندارد ) .(Agerberg, 2014: 14ملهم از ایـن
خوانش ،بی تمایلی زنان به سوءاستفاده از قدرت باعث کاهش نرخ فسادپذیری آنان میشود .مزید
ب ر آن ،زنان یک نیروی اجتماعی جهت افزایش نرخ شفافیت و کارآمدی سیاسی هستند .با وجـود
انتقادات جدی بر این قرائت و تغییر رویکردهای روششـناختی و معرفـتشـناختی جهـت تبیـین
پیوند بین جنسیت و فساد ،تجهیز شـناختی اصـحاب رسـانههـای بـینالملـل مبنـی بـر اهمیـت
رهیافتهای جنسیتی در سیاستهای ضدِّفسادی باعـث تـالش جهـت تحلیـل دقیـقتـر چنـین
پیوندی شده است ).(Brians, 2005: 357
موج دوم مطالعات با تالش برای بررسی تطبیقی درک افکار عمومی راجع به فساد در سـطح
بین الملل ،نقش دیگر متغیّرهای اثرگذار بر پیوند بین جنسیت و فساد در سطوح ملّی و فراملّـی را
هم مدنظر قرار دادند .به بیان دیگر ،تفاوت ایستارهای جنسیتی راجع به فساد به متغیّرهای نهادی
مانند ساختار سیاسی ،سطح توسعه اقتصادی ،کیفیت دموکراسی ،آموزههـا و رفتارهـای فرهنگـی
هم بستگی دارد .به این ترتیب ،نرخ مشارکت کمتر زنان در رفتارهـای مفسـدانه لزومـاً ناشـی از
اولویت ها و ایستارهای فردی آنها نیست ،بلکه عوامل برونزاد بر چنین رفتاری تأثیر مـیگذارنـد.
در بیان دیگر ،سطح پایین فساد و نمایندگی سیاسی زنان در جوامع مختلـف لزومـاً در وابسـتگی
متقابل نیستند ،بلکه ناشی از اثرگذاری نهادهای اجتماعی است .اما نسل سوم مطالعات با استعانت
از سیاست تفاوت و تمایز به تحلیل پیوند بین فساد و جنسیت میپردازد .در منظومه شناختی موج
سوم ،هنجارهای جنسیتی ،نابرابری و عصبیّتهای اجتماعی و نوع ساخت سیاسی ضرورت توجـه
به مسئله جنسیت در توسعه سیاستهای ضدِّ فسادی را ایجاب میکنـد (Esarey & Chirillo,
) .2013: 379-380این نسل با استخدام رهیافت جنسیتی و تلقّی زنان بهعنوان نیروی اجتماعیِ
قربانی ،فرصت سازی اقتصادی ،سیاسی و مدنی برای زنان و درک سرمایههای مـدیریتی آنـان را
راهبردهای ضدِّفسادی در سیاستگذاری و حکمرانی خوب میپندارد.
حال با تأمّل در مالحظات باال ،اهتمام اصلی این نگاشته ،تحلیل پیوند بین نمایندگی سیاسی
زنان و فساد در چرخه زیست سیاسی با تأکید بر نقش رسانههای بینالمللی است .به بیان دیگـر،
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چگونه نمایندگی سیاسی زنان و فساد بر یکدیگر تأثیر میگذارند؟ و نقش رسانههای بینالمللی در
این پیوند چیست؟ فرضیه پژوهش با انتقاد از قرائـت خطـی و همبسـتگی معکـوس ،پیونـد بـین
جنسیت و فساد را امری زمانمند میداند که طبق آن ،نمایندگی سیاسی زنان و فسادپذیری پائین
به موقعیت و خطمشیهای آنان در طی زمان بستگی تام دارد.
اهمیت پژوهش پیش رو برای رسانههای برون مـرزی ایـران از آن جهـت اسـت کـه هـر از
گاهی ،این رسانهها با اتهام عدمرعایت عدالت جنسیتی در برنامههایشان مـورد نقـد رسـانههـای
رقیب خود در جوامع مخاطب قرار میگیرند .لذا ،رهیافتهای حاصل از این مقاله علمی ،میتوانـد
یاریرسان تصمیمسازان و تصمیمگیران رسانههای برونمرزی صداوسـیما باشـد .عـدمتوجـه بـه
مسئله عدالت جنسیتی در رسانههای دیداری ،شنیداری و مجـازی بـرونمـرزی ،موجـب کـاهش
مخاطبان این رسانهها و ضریب نفوذ آنها در کشورها و جوامع هدف خواهد شد.
پیش از پردازش تحلیلی و آزمـون فرضـیه پـژوهش ،شـفافسـازی و تبیـین روش پـژوهش
ضرورت دارد .تکاپوی روشمند پژوهش جاری جهت تجهیز شناختی از وضعیت نمایندگی سیاسـی
زنان ،توصیفی -تحلیلی است .پژوهش جاری با تالش برای دستهبندی قرائـتهـای گونـاگون از
نمایندگی سیاسی زنان ،درصدد تحلیل پیوند بین جنسیت و فساد است .نگارنده پژوهش حاضر بـا
مطالعه تحقیقات موجود در این حوزه و تحلیل وضعیت نمایندگی سیاسی زنان ،نشان میدهد کـه
نسبت بین جنسیت و فساد در چرخه زیست سیاسی محتاج تحلیل آن در سـطوح خُـرد ،میـانی و
کالن است .انتخاب تحقیقات به روش هدفمند و با معیار اعتبار علمی آن منابع بوده است .ملهـم
از این گونهبندی ،گرچه هر سطح تحلیل قرائت ویژهای از این پیوند دارد ،اما غفلـت از هـر یـک
باعث کج فهمی مسئله نمایندگی زنان و نسبت آنها با فساد در زیست سیاسی خواهد شد .برخالف
مطالعات و تحقیقات موجود ،تالش برای دستهبندی خوانشهای گوناگون از جنسـیت و فسـاد در
سطوح سهگانه خُرد ،میانی و کالن از یک سو و نسبتسنجی آنها از سوی دیگر ،بهعنوان نوآوری
اصلی پژوهش جاری است .به بیان دیگر ،ادبیات موجود در این حیطه با رویه تکساحتی و اغلـب
ایدئولوژیک ،تنها به شناخت چالشهای موجود در یک سطح تحلیل میپردازند ،حال آنکه غفلت
از دیگر سطوح تحلیل و نسبتسنجی آنها بهعنوان خالء اصلی در ادبیات پژوهش است .بـه ایـن
ترتیب ،پژوهش جاری با واکاوی نمایندگی سیاسی زنان ،ضمن تالش برای شناخت چـالشهـای
اصلی در هر یک از سطوح ،اهتمام وافری برای فهم نسبت بین جنسیت و فسـاد و در تالقـی بـا
نقش رسانهها میکند که مؤید وجه نوآورانه این مقاله است.
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Descriptive Representation .1؛ این گونه نمایندگی سیاسی قائل به افزایش شمار زنان در مناصب سیاسی اسـت .طبـق
این فهم کمّی ،افزایش تعداد زنان حاضر در قدرت سیاسی ،نمادی از توسعه سیاسی و حکمرانی خوب است.
Substantive Representation .2؛ این گونه نمایندگی سیاسی ،قائل به بسترسازی برای مشارکت زنان در سیاستگـذاری
و تصمیمگیری های سیاسی است .طبق این قرائت کیفی ،اثرگذاری زنان بر فرآیند سیاستگذاری و سـهمبـری آنهـا از قـدرت
تصمیمگیری ،نمادی از توسعه سیاسی و حکمرانی خوب است.
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اهمیت تحلیل رابطـه بـین جنسـیت و فسـاد در طـی دو دهـه اخیـر ،بسـیاری از نظریـهپـردازان و
رفتارشناسان حوزه های مختلف را واداشت تا چنـین پیونـدی را بـه بنـد تشـریح تئوریـک درآورنـد.
اینگونه تالشهای نظری با الهام از دکترین نمایندگی سیاسی صوری 1و جـوهری 2از یـک سـو و
کرسینشینی سیاسی بسیاری از زنان در رژیمهای دموکراتیک از سوی دیگـر ،بـا جـدّیت بیشـتری
همراه شد .چنین اهتمامی با گرتهبرداری از موج تبیین سیستمی و راهبردی ،ضـمن الهـامپـذیری از
پویشهای درونی احزاب بهویژه ایدئولوژی یا ساختار سازمانی ،تحت تأثیر فرآیندهای بیرونـی ماننـد
نظام انتخاباتی و تکثیر فرهنگ عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی است.
ملهم از دگردیسی های گوناگون سیستمی ،نهادی و راهبـردی از یـک سـو و تغییـر کـارویژه
رسانهها از ابزار قدرت به منبع معرفت از سوی دیگر ،نظریههای گوناگونی به تحلیل رابطـه بـین
جنسیت و فساد پرداختند .طبق رهیافت ذات گرا ،هر چه مشـارکت زنـان در تصـمیمگیـریهـای
سیاسی -اجتماعی بیشتر باشد ،نرخ فساد کاهش مـییابـد ) .(Bohan, 1993: 2-3امـا حامیـان
نظریه نهادگرایی بر این باورند که پیوند بین فساد و جنسیت با نوع و کیفیت نهادهای دموکراتیک
مشروط میشود ) .(Kenney, 2019: 401طرفداران رهیافت جامعهپذیری هم خطرپذیری کمتر
و خود -کنترلـی بیشـتر زنـان را باعـث کـاهش نـرخ فسـادپذیری آنـان مـیپندارنـد & (Betz
) .O’Connell, 1989: 321-322اما طبق نظریـه پیونـد ،دوری زنـان از شـبکههـای فسـاد و
محرومیت از ساختهای سیاسی مردساالر باعث کاهش نرخ فسادپذیری آنان میشـود (Smith-
) .Lovin & McPherson, 1993: 224-225با وجود قرائتهای نظـری مختلـف ،پیونـد بـین
جنسیت و فساد را می توان بر اساس چند پشتوانه نظری به تحلیـل گذاشـت .گرچـه هـر یـک از
رهیافتها با ابتنا بر منطق دکترینگرایی ،طبق آموزههای سـامانبخـش خـود بـه تبیـین چنـین
پیوندی دست میزنند ،اما هر یک از آنها وجهی از این رابطه را روشن میکند.
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 .1-2بازنمایی جنسیت در رسانه
رسانهها به عنوان یکی از الزامات زیست دموکراتیک مدرن ،برآیند انقـالب شـناختی -ارتبـاطی و
مولود چرخش قدرتند که تأثیرات بسیاری بر سیاست جنسیتی دارند .در حالی که در قرائت سنتی،
رسانهها به عنوان بازیگران وابسته و دستگاه تبلیغات قدرت محسوب میشدند ،به نیروی اجتماعی
مستقل و بازیساز در خوانش مدرن بدل شدند .گفتمانسازی رسانهها در عصر جدید باعث شد تا
از کسوت توزیع کنندهی مسکوتِ اطالعات ،به جایگاه کارگزار اثرگذار و جریانساز ارتقـاء یابنـد.
حسب این تحوّل ،رسانهها نقش بسیار مهمی در بازنمایی هنجارها و ارزشهای جنسیتی دارند .به
این ترتیب که با انعکاس تصوّرات جنسیتی و فرهنگی در سطح جامعه ،دست به مفصلبندی یک
نوع فرهنگ جنسیتی میزنند که حسب آن ،زنان بهعنـوان نیـروی اجتمـاعی جدیـد در صـحیفه
سیاست و زنجیره نمایندگی سیاسی ،تحقیر یا تجلیل می شوند .بازتولید چنین کلیشهها و تصوّرات
قالبی باعث می شود تا نوع پیوند بین نمایندگی سیاسی زنان و مسئله فساد هم تغییر یابد .به ایـن
صورت که اگر رسانهها با اثرپذیری از سیاست قـدرت ،درصـدد تبـدیل بـیعـدالتی جنسـیتی در
نمایندگی سیاسی به عنوان یک عادت مألوف ،ارزش و هنجار فرهنگی باشند ،به همان نسبت هم
حضور زنان در زیست سیاسی را یکی از عوامل فسادبرانگیز تلقّـی خواهنـد کـرد (Kay, 2020:
) .14-22در مقابل ،اگر رسانهها با تالش برای برجستهسازی تبعیضهـای جنسـیتی از جملـه در
جوامع غربی ،آن را یک ناهنجاری فرهنگی معرفی نمایند ،مسئله نمایندگی سیاسی زنان و حضور
بیشتر آنها در زیست سیاسی را یک عامل بازدارنده در ظهور فساد تلقّی خواهند کـرد .طبـق ایـن
امر ،نیک پیداست که نوع گفتمانسازی و تولیـد محتـوای رسـانههـا اهمیـت بسـیاری در نحـوه
بازنمایی جنسیت دارد .در حقیقت ،تغییر کارویژه رسانهها از کارگزار قدرت به منبع معرفت از یـک
سو و تالش برای حصر فرهنگی و جهتدهی به افکار عمومی از سوی دیگر ،باعـث شـد تـا بـه
گونه ای به بازنمایی سیاست جنسیتی دسـت بزننـد کـه ضـمن بازتـاب تصـوّرات و کلیشـههـای
رسانهای ،منجر به جامعهپذیری و فرهنگپذیری نوینی در زیست سیاسی شود.
 .2-2رهیافت تفاوتهای جنسیتی
این رهیافت با قرائت خطّی از رابطه بین جنسیت و فساد ،ضـریب فسـادپذیری زنـان را کمتـر از
مردان می پندارد .به بیان دیگر ،طرفداران این رهیافت نظری بـا تأکیـد بـر خطرپـذیری کمتـر و
رفتارهای حامیانه و اجتماعی زنـان ،حضـور سیاسـی و سـهم بیشـتر آنـان در زیسـت سیاسـی و
اقتصادی را مکانیسمی برای کاهش فساد می دانند .طبق این رهیافت آرمـانی ،مسـئولیتپـذیری
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 .3-2رهیافت لیبرال دموکراتیک
این قرائت نظری با رواقی گری 1و خوانش مبتنی بر منطق تردید ،بر این باور اسـت کـه پیونـد
بین جنسیت و فساد در بسترها و ساختارهای نهادی گونـاگ ون یکسـان نیسـت .حامیـان ایـن
رهیافت نظری با انتقاد از قرائت خطّیِ نظریه تفاوت جنسیتی از یک سو و تأکید بـر پیچیـدگی
پیوند بین فساد و جنسیت از سوی دیگر ،بر این باورند که اگر فسـاد بـه یـک هنجـار و رویـه
اجتماعی مقبول در سیاست ورزی بدل شود و نهادهای سیاسی هم ضرورتی برای مبارزه بـا آن
نداشته باشند ،شکاف جنسیتی در فسادپذیری کمتر خواهد بود (Esarey & Chirillo, 2012:
) . 24گرچه این روایت با اتکا بر دکترین «نظـام عادالنـه ، »2نهادهـای لیبـرال دموکراتیـک را
فرصتی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان و کاهش نرخ فساد سیستمی می پندارد ،اما قائل به
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اخالقی و هنجارپذیری اجتماعی زنان نه تنها به مانعی برای فعالیت در عرصـههـای فسـادبرانگیز
بدل میشود بلکه تحمل چنین رفتارهایی را هـم در آنـان تخفیـف مـیدهـد (Swamy et al.,
) .2001: 25این رهیافت حداکثری با تلقّی نمایندگی سیاسی زنان بهعنوان یـک هـدف ،حضـور
سیاسی آنان را ضامنی برای تخفیف رفتارهای فرصتطلبانه و کاهش ضـریب فسـاد مـیپنـدارد
) .(Barnes & Beaulieu, 2018: 135-136جذابیت این رهیافت نظـری در میـان نسـل اول
مطالعات باعث شد تا بانک جهانی در گزارش سال  2001خود ،با تأکید بر فرصـتسـازی جوامـع
برای افزایش مشارکت زنان در عرصه عمـومی ،ایـن برنامـه سیاسـتی را تضـمینی بـر تجـارت،
حکومت شفاف و رشد اقتصاد تولیدی تلقّی نماید .چنین خوانشی از پیونـد بـین فسـاد و جنسـیت
باعث شد تا زنان تبدیل به نیروی اجتماعی ضدِّفسادی شوند که نمایندگی سیاسی و حضور آنـان
بر کرسی های قدرت به مکانیسم ضروری برای کاهش نرخ فسـاد بـدل شـود (Dollar et al.,
) .2001: 427گذشته از آن ،اهمیت این نگرش پارادایمی در جوامع مختلف باعث شـد تـا حتـی
احتمال مشارکت زنان در رفتارهای فسادبرانگیز با سیاسـتهـای تحریمـی -تـأدیبی شـدیدی از
سوی رأیدهندگان بهویژه در هنگام انتخابـات مواجـه شـود (Esarey & Schwindt-Bayer,
) .2018: 5بنابراین ،شکافهای جنسیتی بهمثابه برآیندی از تفـاوتهـای شـناختی ،احساسـی و
رفتاری ،ناشی از واقعیتهای بیولوژیکی ،روانشناختی و تجربی جوامع گوناگون است.
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رابطه علّی نیست .در بیان دیگـر ،سـطح پـائین فسـاد و نماینـدگی سیاسـی زنـان در جوامـع
دموکراتیک لزوماً در وابستگی متقابل نیستند ،بلکه ناشی از اثرگذاری نهادهای اجتماعی است.
در واقع ،اگر محرّکه ها و ساختارهای فرصت برابری برای رفتارهای فرصت طلبانه وجود داشـته
باشد ،بازتوزیع قدرت سیاسی و رشد آزادی سیاسی زنان لزوماً منجر به تغییر نـرخ فسـادپذیری
در میان زنان و مردان نمی شود .به این ترتیب ،رهیافت لیبرال دموکراسی با انتقـاد از دکتـرین
«جنسیت زدگی خیرخواه» و رهیافت تفاوت جنسیتی ،بر این باور است که تفاوت های جنسـیتی
ناشی از تهدیدات و فرصت های بیرونی است و زنان ضـرورتاً ضـریب فسـادپذیری کمتـری در
نسبت با مردان ندارند.
 .4-2رهیافت ساختار فرصت (نهادگرایی)
این نظریه با انتقاد از دو رهیافت تفاوت جنسیتی و لیبرال دموکراتیک ،بر ایـن فرضـیه اسـتوار
است که بیش از تمایالت ذاتی و درونی ،فرصت های کمتر و محدودیت های بیشتر زنان بـرای
نمایندگی سیاسی باعث کاهش نرخ فسادپذیری آنان می شود .این رهیافت با اتکا بـر سـندروم
جنسیت زدگی عدوانی و خصمانه ، 1بر این باور است که زنان ضـرورتاً فسـادپذیری کمتـری در
مقایسه با مـردان ندارنـد ،بلکـه نـوع بسـترهای نهـادی و فرهنگـی تعیـین کننـده رفتارهـای
فرصت طلبانه آنهاست .به بیان دیگر ،آنچه که نرخ فساد زنان را کمتر از مردان نشان میدهد،
محرومیت بیشتر آنان از دسترسی به شبکهها و ساخت های سیاسی مردساالرانه است .مزید بـر
آن ،وجود نهادهای نظارتی و آموزه های مدنی در رژیمهای دموکراتیـک باعـث خـود-کنترلـی
بیشتر زنان و بی رغبتی آنها برای مشارکت در رفتارهای رانتیری می شود .حـال آن کـه فقـدان
متغیّرهای نهادی قدرتمند در جوامع غیردموکراتیک و درک رفتارهای فرصت طلبانه بـه عنـوان
یک هنجار اجتماعی مقبول باعث می شود که نرخ فسادپذیری زنان و مـردان تفـاوت چنـدانی
نداشــته باشــد ) . (Esarey & Chirillo, 2013: 379-382شــرایط زیســتی و مقتضــیات
تصمیم گیری به عنوان دو پایه اصلی رهیافت ساختار فرصت است .بـه ایـن ترتیـب کـه وجـود
فرصــت الزم و شــرایط مناســب ضــمن نقــض دکتــرین تفــاوت جنســیتی ،تمــایز در ضــریب
فسادپذیری زنان و مردان را کاهش میدهد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Hostile Sexism .1؛ این دکترین با ابتنا بر منطق مردساالرانه ،زن را موجودی ضعیف میپندارد که رسیدگی به امور خانگی
مهمترین وظیفه آنان است.
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شکل  .1درک جنسیتی از فساد بهعنوان یکی از سه چالش اصلی رویاروی
جوامع2016 ،
)(Gerasymenko, 2018: 16

همانطوری که آمارهای نمودار باال نشان میدهند ،میانگین زنان و مردانی که مبارزه با فساد
را یکی از سه چالش اصلی حکومتها میپندارند ،بـه ترتیـب  58درصـد و  52درصـد اسـت .بـر
اساس این دادههای آماری ،مخاطرات و هزینههای سیاسی ،اجتماعی و اقتصـادی فسـاد ،تـالش
برای مبارزه با آن را دوچندان می کند .چنین ضرورتی ناشـی از آن اسـت کـه برابـری جنسـیتی،
مبارزه با فساد و حکمرانی غیرجنسیتی به عنوان نمادهایی از توسعه سیاسی ،یکی از شناسـههـای
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فساد به عنوان یکی از عوامـل بازدارنـده ی توسـعه ،ضـمن تعلیـق پیشـرفت هـای اقتصـادی و
اجتماعی ،باعث کاهش شفافیت سیاسی و تخفیف آثار اقدامات انجـام یافتـه مـی شـود .فسـاد
به عنوان یکی از شناسه های حکمرانی بد ،به استفاده از قدرت در جهت منافع شخصی و جناحی
اشاره می کند که بر حسب نوع بازیگران و نهادهای درگیر ،وجوه گوناگون سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی آن نمایان می شود .اما ناگفته نماند که با وجود درک ناهمسوی از ارتبـاط جنسـیت و
فساد ،فساد یکی از سه چالش اصلی رویاروی جوامع اس ت که مبـارزه بـا آن یکـی از الزامـات
اصلی سیاستورزی خوب است.



 .3نمایندگی سیاسی جنسیتی و فساد؛ یک پارادایم و چند قرائت
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اصلی رسانههای نوین و جوامع توسعهگراست .ملهم از این واقعیت ،قرائتهای سهگانه «انکـار،»1
«اتقان »2و «امتناع »3در میان رفتارشناسان و پژوهشگران بروز یافت که این بخش از نگاشته در
تالش برای آزمون کمّی و کیفی آنهاست.
 .1-3سطح خُرد؛ تقارن و همسازی بین جنسیت و فساد
طبق این رهیافت ،نمایندگی سیاسی زنان باعث کاهش نرخ فساد میشـود و فسـاد هـم منجـر بـه
کاهش نرخ مشارکت سیاسی زنان خواهد شد .این خوانش عـالوه بـر تأکیـد بـر اجتمـاعیبـودگی،
خطرگریزی و سرمایههای سیاسی -انتخاباتی زنان ،خطمشیها و برنامههای سیاسـی متمـایز آنـان
نسبت به مردان را هم باعث کاهش نرخ فسادپذیری آنان میپندارد .در واقع ،برنامههای اجتمـاعی و
خدماتی ،اهتمام جدی آنان برای مبارزه با فساد و بسیج علیه ساختهای سیاسی مردساالر ،نشانهای
از فسادپذیری کمتر زنان است .این قرائت با الهامپذیری از دکترین «جنس خیرخواه و منصفتـر» و
استمداد از تز خود-انتخابی ،بر این باور است که از آنجایی که تعداد اندکی از زنان قادر به نشسـتن
بر کرسیهای سیاسی میشوند ،تمایل آنها برای کنشهای سیاسی فرصتطلبانه کمتر خواهـد بـود.
مزید بر آن ،ناآشنایی زنان با بازی سیاست باعث میشود تا با رفتارهای صادقانه ،اهتمام جدی بـرای
نمایش کفایت سیاسی خودشان نشان دهند .این فرضیه با تز «دید رسـانهای» و منطـق «پیشـرانی
رسانههای جمعی» هم قابل تحلیل است .به این ترتیب که رشد مشارکت رسانهای زنـان و اهتمـام
مضاعف آنها برای استیفای حقوق سیاسی -اجتماعی خودشان باعث میشود تـا عـالوه بـر کسـب
نتایج بهتر انتخاباتی ،ضـریب آالینـدگی سیاسـت را هـم کـاهش دهنـد .در حقیقـت ،رسـانههـا بـا
فرصتسازی برای فهم زنجیره نمایندگی از یک سو و اجتماعیسازی سیاست از سوی دیگـر ،بسـتر
مهیّایی برای زنان جهت پیوند بین زیست خصوصی و سیاسـیشـان بـه وجـود مـیآورنـد .در ایـن
وضعیت ،نهتنها آنها از مکانیزمهای کارآمدی برای پایش بیوقفه رفتارهای نمایندگانشـان برخـوردار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این قرائت ،نهادینگی هنجارها و عادتوارههای جنسیتی در جوامع را باعـث کـاهش مشـارکت زنـان در زیسـت سیاسـی-
اجتماعی نمیداند.
 .2این رهیافت ،فقدان سیاست غیرجنسیتی از یک سو و نهادینگی آموزههای جنسیتی در جوامـع از سـوی دیگـر را منجـر بـه
تغییر نرخ مشارکت سیاسی زنان میپندارند.
 .3این قرائت بهعنوان بدیل سوم ،افزایش یا کاهش نرخ مشارکت را وابسته به اقتضائات محیطی ،زمانی و موضوعی مـیدانـد.
مزید بر آن ،این رهیافت بر این باور است که لزوماً همبستگی مثبت مطلقی بین (عدم) وجود هنجارهای جنسیتی و تغییـر نـرخ
مشارکت زنان وجود ندارد.
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کشور
شیلی
اروگوئه
کاستاریکا
کوبا
برزیل
السالوادور
پاناما
پرو
کلمبیا
آرژانتین
مکزیک
بولیوی

 = 100فقدان فساد
 = 0فساد باال
درجه فساد
72
72
54
48
43
38
38
38
36
35
34
34

زنان قانونگذار و سیاستمدار
% 2/14
% 1/12
% 8/38
% 9/48
--% 2/26
--% 5/21
% 1/12
% 4/37
% 8/36
% 4/25
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. The Differential Treatment Theory
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جدول  .1میزان مشارکت زنان و نرخ فساد در آمریکای التین2013 ،

سال ششم /شماره هفتم /بهار و تابستان 1400

خواهند شد ،بلکه با نشستن بر کرسیهای مدیریت سیاسی ،میتوانند آفات سیاستورزی را کـاهش
دهند .طبق این فهم ،نیک پیداست که فارغ از جایگاه نظارتی یا مدیریتی زنان به لطف رسـانههـای
جدید ،حضور آنها در زیست سیاسی باعث کاهش سطح فساد در زنجیره نمایندگی خواهد شد.
ملهم از منطق همبستگی منفی و علیّت معکوس ،هر چه نرخ نمایندگی سیاسی زنان بیشتر
باشد ،ضریب فسـاد پـائین مـیآیـد ) .(Sundstrom & Wangberud, 2016: 355-366در
بیان دیگر ،طبق نظریه رفتار افتراقی ،1درک متمایز رأید هندگان از فسادپذیری مسئولین زن و
مرد به عنوان پشتوانه معرفتی سندروم تفاوت جنسـیتی اسـت .ایـن قرائـت بـا تأکیـد بـر آثـار
فسادپذیری بر رفتار رأی دهی ،معتقـد اسـت کـه عـدول زنـان از خـوانش متعـارف مبنـی بـر
فسادپذیری کمتر با واکنش شدید جامعه و رأی دهندگان مواجه خواهد شـد (Dolan, 2010:
) .70اما بخشی نگری و تقلیل گرایی شناختی این رهیافت را می توان در توجه محض به قرائت
غالب و غفلت از ساختارهای سیاسی و فرآیندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری مالحظه کرد.
بطالن خوانش تعمیمی این رهیافت را می توان در آمارهای مؤسسـه شـفافیت بـینالمللـی بـه
وضوح مشاهده کرد.
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گواتماال
جمهوری دومینیکن
اکوادور
نیکاراگوئه
هندوراس

 = 100فقدان فساد
 = 0فساد باال
33
32
32
29
28

% 3/13
% 8/20
% 7/38
% 2/40
% 5/19

)(Ferreira et al, 2014: 14

داده های آماری جدول باال ضمن نقض رهیافت تفاوت جنسیتی ،نشان میدهد که دو کشـور
اروگوئه و شیلی به عنوان دو واحد سیاسی در آمریکای التـین کـه در زمـره کشـورهایی بـا نـرخ
فسادپذیری کمتر قرار می گیرند ،کمترین میـزان نماینـدگی سیاسـی زنـان منتخـب در کنگـره و
پارلمان را دارند .در مقابل ،نیکاراگوئه که با اصالحات سیاسی –انتخاباتی و قـانونی سـال ،2012
سهم زنان قانون گذار را افزایش داد ،در رده کشورهایی با باالترین میزان فسـادپذیری قـرار دارد.
آرژانت ین و مکزیک هم با وجود سهم نسبتاً باالی نمایندگی سیاسـی زنـان ،در عـداد کشـورهای
فسادپذیر قرار میگیرند .این آمارها نشان می دهند که پیوند بین ایسـتارهای اجتمـاعی ،نـابرابری
جنسیتی و اثرات آن بر فساد در رهیافت تفاوت جنسیتی مغفول است.
گرچه طبق نظریه جنسیت دولبه ،1کلیشههای روایـی مبنـی بـر فسـادپذیری کمتـر زنـان در
نسبت با مردان یک امتیاز انتخاباتی -سیاسی برای آنان خواهد بود ،اما فرهنگ قدرت و مناسبات
جنسیتی بر این رابطه تأثیر میگذارد .در واقع ،ملهم از رویکرد زمینهای ،2تفاوت جنسیتی چنـدانی
در نرخ فسادپذیری زنان و مردان در رژیمهای غیردموکراتیک وجود نـدارد .ایـن نـوع همسـویی
ناشی از تبدیل فساد به یک رویه عادی و حتی هنجار اجتماعی مقبول در این جوامع است .مزیـد
بر آن ،خوگیری و الفت زنان با هنجارهای سیاسی -نهادی جاری در جوامع غیردموکراتیک باعث
فرسایش تفاوتهای جنسیتی میشود ) .(Alatas et al., 2009: 678حتی بـه فـرض پـذیرش
دکترین تفاوت جنسیتی ،نهادها و احزاب از آن به مثابه مکانیسم انتخاباتی و یک فرصت سیاسـی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Ambivalent Sexism .1؛ بهعنوان یک رهیافت نظری ،بر این باور است که جنسیتزدگی دارای دو زیرشاخه «خیرخواهانه»
و «خصمانه» است .به بیان دیگر ،هم بر وجوه مثبت و هم منفی جنسیت در زیست سیاسی میپردازد.
. Contextual Approaches
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 .2-3سطح میانی؛ عدم تقارن و ناهمسازی بین جنسیت و فساد
این رهیافت با الهام از سندروم جنسیت زدگی متخاصم و ساختار فرصت ،بر ایـن بـاور اسـت کـه
زن ان ضرورتاً نرخ فسادپذیری کمتری نسبت به مردان ندارند ،بلکه تفاوت چنین ضریبی ناشـی از
فرصت های نابرابر آنهاست .این قرائـت بـا افسـون زدایـی از خـوانش متعـارف و ضـدّیت بـا تـز
تفاوت های جنسیتی ،بر این فرضیه استوار است که میزان دسترسی به سیاست و حضور در زیست
اجتماعی ،تعیینکننده فرصتهـای الزم بـرای رفتارهـای فاسـدانه اسـت ).(Goetz, 2007: 87
طبق این رهیافت ،شکاف جنسیتی در خطرگریزی و فسادگریزی در سـطح الیتیسـتی (نخبگـانی)
کمتر از سطح توده ای است؛ به این معنا که نمایندگی سیاسی زنان و مـردان مـیتوانـد بـه یـک
اندازه ضریب فساد را تغییر دهد .طبق آموزههای این رهیافت ،نهتنها هیچ نوع شکاف جنسیتی در
رفتارهای فسادپذیرانه وجود ندارد ،بلکه قرار گرفتن مسئولین زن و مـرد در معـرض شـبکههـای
غیردموکراتیک از یک سو و تلقّی رفتارهای فرصتطلبانه بهعنوان یک ضرورت اخالقـی و معیـار
کامیابی سیاسی توسط جامعه از سوی دیگر ،باعث فرسایش تفاوتهای جنسیتی میشود .از منظر
رسانه ای هم گرچه حضور زنان در زیست سیاسی نشانهای بر رشد فرآیندهای دموکراتیک اسـت،

سال ششم /شماره هفتم /بهار و تابستان 1400

جهت افزایش شانس پیروزی انتخاباتی بهره میگرفتند .حـال آنکـه چنـین مسـئلهای حتـی در
رژیمهای دموکراتیک هم کمتر دیده میشود .گذشـته از آن ،نـهتنهـا ایـن خـوانش در جوامـع و
سیستمهای سیاسی مختلف بهویژه رژیمهای اقتدارگرا و شبهدموکراسیهای آفریقا ،غـرب آسـیا،
آمریکای التین و اروپای شرقی ناکارآمد است ،بلکه فساد در برخـی کشـورهای غیردموکراتیـک
بهمثابه ابزاری برای کامیابی سیاسی است ).(Benstead & Lust, 2018: 85
بنابراین ،رهیافت تقارن بین جنسیت و فساد در سیستم هـای غیردموکراتیـک و غیرپاسـخگو
صادق نیست .به این معنا که شهروندان و رأیدهندگان ضریب فسادپذیری زنان و مردان مسئول
را یکسان میپندارند .طبق این نگرش ،رأیدهندگان هیچ توقّع متمایزی از آنها ندارند تا بـه تَبَـع
آن از مکانیسمهای تحریمی -تأدیبی متناسب بهره بگیرند .از اینرو ،گرچه گـاهی رأیدهنـدگان
نرخ فسادپذیری زنان را کمتر از مردان میپندارند ،امـا لزومـاً رفتارهـای مختلفـی از خـود نشـان
نمی دهند .به این معنا که چنین پنداشتی تغییری در رفتار رأیدهی آنها ایجاد نمیکنـد .بـه ایـن
ترتیب ،پیوند بین نمایندگی سیاسی زنان و نرخ فساد به سطح و کیفیت دموکراسی در کشـورهای
مختلف بستگی تام دارد.
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اما لزوماً منجر به بهبود کیفیت و سالمت دموکراسی نمـیشـود .طبـق ایـن قرائـت ،بالتکلیفـی
ساختاری زنان بهعنوان نیروی اجتماعی تحوّلطلب در سررسیدهای انتخاباتی باعث توسّل آنها به
نمادهای سیاسی و سازوکارهای شناختی جهت مدیریت این وضـعیت مـیشـود .در بیـان دیگـر،
تصمیمگیری بر مبنای اندیشه های نااندیشـیده باعـث تأثیرپـذیری زنـان از رسـانههـا بـهعنـوان
آموزگاران مدنی میشود .در این وضعیت ،عـدم مصـونیت رسـانههـا از سانسـور سیاسـی و نفـوذ
گروهها و نهادهای مختلف باعث میشود تا با وزن دهـی بـه موضـوعات خـاص ،قـدرت تنظـیم
مطالبات زنان و شکلدهی به اولویتهای نمایندگانشان را داشته باشند ).(Memoli, 2020: 59
این گزاره با الهام از تز بیقراری و آفت رسانهای ،معتقد است که رسانههـا بـا تقویـت بـیتفـاوتی
سیاسی یا افزایش قرائتهای انتقادی ،رفتارهای نمایندگان سیاسی را جهـت مـیدهنـد .بـر ایـن
اساس ،گرچه رسانه های آزاد فرصتی برای حضور زنان در مدیریت سیاسی کالن مهیّا مـیکننـد،
اما باعث کاهش ضریب فساد نمیشوند.
از منظری دیگر ،مکانیسمها و ترتیبات نهادی باعث تغییر انگیزههای بازیگران سیاسی بـرای
رفتارهای فرصتطلبانه میشود .به این ترتیب که اگر خرید آراء ،حـامیپـروری ،داللـی سیاسـی،
رشوهخواری و بی قانونی به یک رویه اجتماعی مقبول تبدیل شود ،تفاوتهـای جنسـیتی کـاهش
مییابد .مزید بر آن ،در جوامعی که فساد یکی از موانع استخدام سیاسی زنان باشد ،نابرابریهـای
جنسیتی تشدید خواهد شد .تبلور چنین فرضیهای را میتوان در سیستمهای حامیپـرور مشـاهده
کرد .به این معنا که فرصت های الزم برای فساد و تقلّب انتخاباتی در جوامع رانتیری بدل به یک
امر جنسیتی میش ود .به این صورت که تنها کسانی کـه ارتباطـاتی بـا نخبگـان سیاسـی ملّـی و
فروملّی دارند و از منابع الزم برای حمایت از رفتارهای فرصتطلبانه و خرید سیاسـی -انتخابـاتی
برخوردار باشند ،نوع بازی سیاسی و سـاختارهای نهـادی موجـود باعـث فرسـایش تفـاوتهـای
جنسیتی خواهد شد ).(Bjarnegard, 2013: 37
وجه دیگر این رهیافت بر تأثیرگذاری هنجارهای مرتبط با نوع رژیم و نهادهای سیاسی بر
نحوه پیوند بین جنسیت و فساد تأکید می کند .بر این اساس ،در بسترهایی کـه فرصـت مـانور
سیاسی زنان بیشتر باشد و هنجارهای سیاسی جـاری فرصـتی بـرای زنـان جهـت نماینـدگی
سیاسی مهیّا نمایند ،حضور زنان باعث تعدیل ضریب فساد خواهد شد .در واقع ،برابری جنسیتی
به عنوان یکی از اضالع حکمرانی خوب و نمادی از تغییر و تحوّالت سازمانی و نهـادی باعـث
اقبال بیشتر رأی دهندگان به نامزدی سیاسی زنان می شود .طبق منطق سـاختار فرصـت ،نـرخ
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کشور
الجزایر
آرژانتین
برزیل
بلغارستان
شیلی
چین
کلمبیا
مصر
اتیوپی
مجارستان
اندونزی
اردن
مالزی
مکزیک
مراکش
نامیبیا
پاکستان
پاناما
فیلیپین
لهستان
رومانی
سنگال
ترکیه
اوکراین
امارات

زنان در
پارلمان
41/5
39/32
82/7
41/21
96/12
98/20
14/11
21/2
74/11
36/9
17/9
44/3
67/9
16/20
37/7
63/25
34/21
71/12
99/15
67/18
37/10
66/17
86/4
83/6
00/5

درجه کنترل
فساد
42
41
56
51
90
40
50
29
30
71
33
70
62
51
47
72
24
54
31
69
57
39
61
27
83

شاخص توسعه
انسانی
64/0
75/0
67/0
72/0
76/0
61/0
65/0
58/0
28/0
79/0
55/0
65/0
72/0
72/0
53/0
58/0
45/0
72/0
61/0
77/0
73/0
38/0
65/0
69/0
79/0

شاخص حکومت
قانون
43/0
46/0
34/0
58/0
83/0
73/0
20/0
65/0
81/0
67/0
43/0
67/0
59/0
42/0
89/0
91/0
50/0
50/0
37/0
70/0
67/0
50/0
72/0
67/0
67/0

)(Jafari Samimi & Hosseinmardi, 2011: 723-24

سرانه
(دالر)
13/2863
30/5555
14/4736
23/3513
90/6701
62/1750
68/3288
48/1367
59/171
44/9581
65/1322
31/2423
89/5346
01/7828
84/1841
14/3073
32/680
42/4802
32/1200
67/7649
08/4355
82/716
37/5907
78/1756
13/2863



جدول  .2شاخصهای مختلف پیوند بین جنسیت و فساد در کشورهای در حال توسعه2008-2000 ،
GDP
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فسادپذیری زنان د ر جوامعی که آزادی مشارکت آنها در زیست سیاسی -اجتماعی کمتر اسـت،
بیشتر خواهد بود .در واقع ،در رژیم هـایی کـه ارزش هـا و هنجارهـای اجتمـاعیِ حـاکم باعـث
تحمیل محدودیت ها و قیودی بر رفتار زنان مـی شـود ،اصـالحات سیاسـی و افـزایش سـهمیه
نمایندگی زنان لزوماً باعث کاهش نرخ فس اد نخواهد شد .چنین مسئلهای را میتوان در جـدول
زیر به خوبی مشاهده کرد.
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طبق آمارهای جدول باال ،گرچه فرصتسازی بـرای نماینـدگی سیاسـی بیشـتر زنـان باعـث
تقویت برخی شاخصههای اقتصادی میشود ،اما ضرورتاَ باعث تخفیف نرخ فسـادپذیری نخواهـد
شد .دادههای آماری جدول باال نشان میدهند که رأیدهندگانی که با انتقـاد از تـز تفـاوتهـای
جنسیتی ،نرخ فسادپذیری زنان و مردان را یکسان مـیپندارنـد ،بـیش از رأیدهنـدگانِ ملهـم از
سندروم جنسیتزدگی متخاصم و خیرخواه ،به زنان اقبال نشان میدهند .مزید بر آن ،در صـورتی
که رفتارها و سیاستهای زنان همسویی بیشتری با آموزههای حکمرانی خوب داشته باشد ،ضمن
کاهش نرخ فسادپذیری با اقبال انتخاباتی رأیدهندگان مواجه میشوند.
اساساً یکی از مکانیسم های کشورهایی که با فساد سیاسی دست به گریبانند ،طراحی سیستم
سهمیهبندی جنسیتی است .این رهیافت نهتنها راهبردی برای کاهش شکاف جنسیتی در سیاست
نمایندگی است ،بلکه ابزاری برای کاهش نرخ فسادپذیری است .این نوع قرائت با الهامپـذیری از
تز «سهمیهبندی بهعنوان لوح سفید ،»1بیشتر در جوامع دموکراتیک و یا در حـالِ گـذار مشـاهده
میشود .اما گاهی سیستم سهمیه بندی به مکانیسم راهبردی رژیمهای اقتدارگرا و ابـزاری بـرای
تقویت قدرت انتخاباتی و مشروعیت سیاسی بدل میشود (سهمیهبندی بهعنوان ابزار دستکاری و
تقلّب .)2در این نوع سیستمهای غیردموکراتیک ،نظام سهمیه بندی منجر به بازتولید شـبکههـای
سیاسی فساد و رفتارهای فرصتطلبانه نمایندگان میشـود (Bjarnegard et al., 2018: 105-
) .106طبق این فهم ،نظام سهمیهبندی بهخودیخود پتانسیل بازتولید یا کاهش فساد را دارد .بـه
بیان دیگر ،این سیستم هم به مسئله استخدام فردی و هم تأثیرگـذاری سیاسـتی مـیپـردازد .در
حالی که طبق دکترین لوح سفید ،سهمیهبندی جنسیتی به عنوان یک راهبـرد نـوین در سیاسـت،
فرصتهایی برای تازهواردان سیاسی جهت کاهش نـرخ فسـاد فـراهم مـیکنـد ،طبـق دکتـرین
دستکاری ،نظام سهمیه بندی شیوه رژیم های اقتدارگرای انتخاباتی برای تغییر نتـایج انتخابـات از
طریق بهرهگیری ابزاری و نمادین از آموزه های دموکراتیک جهـت افـزایش امتیـازات انتخابـاتی
خودشان است .طبق آمار بانک اطالعات سیستم سهمیهبندی ،بیش از یکصد کشور جهان از ایـن
سیستم استفاده میکنند ).(Quota Database, 2016: 2-3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. Clean Slate
2
. Tool on the Menu of Manipulation
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 .3-3سطح کالن؛ فقدان پیوند علّی بین جنسیت و فساد
این خوا نش با الهام از دکترین لیبرال دموکراتیک ،منکر هر گونه پیوند علّی بین جنسیت و فسـاد
است .طبق این فهم ،جنسیت بهعنوان متغیّر مستقل و فساد بهعنوان متغیّر وابسـته ،تحـت تـأثیر
دائمی ساختارهای سیاسی و بسترهای نهادی هستند .بـر ایـن اسـاس ،گرچـه دموکراتیزاسـیون،
جامعه مدنی ،بورکراسی کارآمد و رسانه های آزاد فرصت مهیّایی برای نمایندگی سیاسـی زنـان و
کاهش نرخ فسادپذیری آنان فراهم می کنند ،و جوامع غیردموکراتیک با تحدید ایـن فرصـتهـا،
باعث کاهش میزان حضور زنان در زیست سیاسی و افزایش نرخ فسـاد مـیشـوند & (Esarey
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گرچه رسانههای بینالمللی بحثهای فراوانی راجع بـه چرایـی و چگـونگی اسـتفاده از ایـن
سیستم و نحوه تکوین فرآیندهای نمایندگی سیاسی طبق سیاسـت سـهمیهبنـدی پرداختنـد ،امـا
اثرات چنین سیستمی بر نـرخ فسـادپذیری مغفـول واقـع شـد .در واقـع ،مطالعـات بسـیاری بـر
همبستگی مثبت بین برابری جنسیتی و ضریب فسادپذیری تأکید دارند ،اما رابطه علّی این پیونـد
محل مناقشه است .اما توجه بیشتر مطالعات بـه نتـایج فرآینـدهای انتخابـاتی و غفلـت از نحـوه
انتخاب زنان از طریق سیستم سهمیهبندی باعث میشود که چنین سیستمی بهتنهـایی قـادر بـه
کاهش ضریب فسادپذیری جنسـیتی نشـود .طبـق ایـن فهـم ،بازتولیـد مکانیسـمهـای انتخـاب
حامیپرورانه در جوامع اقتدارگرا باعث میشود تا سیستم سهمیه بندی منجر به ظهور یـک رژیـم
نامشروع شود .مزید بر آن ،سیستم سهمیه بندی باعث بازتولید شیوه پایش مردساالرانه بر فرآینـد
گزینش نامزدهای انتخاباتی میشود .چنین خوانشی ،نشانه ای بـر کارکردهـای متفـاوت سیسـتم
سهمیهبندی در کشورهای مختلف و میان بازیگران و احزاب گوناگون است.
در نهایت این که ،گرچه آمارهای جدول باال حاکی از پیوند بین نمایندگی سیاسی زنان و نـرخ
پایین فسادپذیری است ،اما نهتنها چرایی و چگونگی این پیونـد را نشـان نمـیدهـد بلکـه حتـی
پایداری و تداوم چنین پیونـدی را هـم مغفـول مـیگـذارد ).(Bauhr & Charron, 2020a: 2
بنابراین ،ناگفته پیداست که پیوند بین نمایندگی سیاسی زنـان و نـرخ پـائین فسـاد یـک مسـئله
بسترپرورده و زمان مند اسـت و اثـرات حضـور سیاسـی زنـان بـر ضـریب فسـاد بـه موقعیـت و
خطمشیهای آنان در طی زمان بستگی تام دارد .درواقع ،طبق سندروم حاشیهرانی و محرومیت از
شبکههای الیتیستی میتوان به تبیین تفاوتهای جنسیتی و مسئله فساد پرداخت ،اما بـا افـزایش
دسترسی زنان به شبکهها و ساختهای الیتیستی ،چنین آثاری به تدریج فرسایش مییابند.
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) ،Schwindt-Bayer, 2017: 3-7اما چنین پیوندی حاکی از یک رابطه علّی نیسـت .بـه بیـان
دیگر ،کاهش ضریب فساد و افزایش نرخ مشارکت زنان در رژیمهای دموکراتیـک از یـک سـو و
کاهش حضور سیاسی زنان و افزایش نرخ فساد در جوامع غیردموکراتیک از سـوی دیگـر ،تحـت
تأثیر متغیّرهای میانجی گوناگونی هستند.
در منطق رسانهای ،فهم پیوند بین جنسیت و فساد نه تنها محتاج تمایزگذاری بـین رسـانههـای
سنتی و نوین است ،بلکه نوع ،جنس و ماهیت نظام سیاسی و جامعه هم بر این پیوند تأثیر میگذارد.
به این ترتیب که در جوامع آزادی که رسانه های نـوین بـه مثابـه منبـع شـناختی و مربیـان مـدنی
شهروندان هستند ،بیتمایلی زنان برای حضور در زیست سیاسی باعث میشود تا نتوان پیوندی بین
جنسیت و فساد قائل شد .در سوی دیگر ،در جوامع دموکراسیخواه که رسانهها هم در تالش بـرای
تشویق مشارکت سیاسی رأیدهندگان بهویژه زنان هستند ،بافت جامعـه و سـاخت سیاسـت باعـث
میشود تا حتی حضور سیاسی زنان لزوماً تأثیری بر صحیفه سیاست نداشـته باشـد .در بیـان دیگـر،
ساخت متصلّب قـدرت ،عـادتواره هـای نهـادین ،فرهنـگ سیاسـی غالـب و نحـوه جامعـهپـذیری
شهروندان در حضور رسانههای مستقل و نهادهای سیاسی دموکرات ،تأثیر چندانی بـر رابطـه میـان
جنسیت و فسـاد نخواهـد داشـت ) .(Zmerli et al., 2015: 78-82ملهـم از دکتـرین مسـئولیت
اجتماعی ،گرچه کارویژههای نظارتی ،تنظیمی ،تجهیزی ،تبلیغی و شـناختی رسـانههـا مـیتوانـد بـا
تشویق زنان به حضور در مدیریت سیاسی ،باعث کاهش ضریب آفت سیاست شود ،امـا ایـن پیونـد
ایجابی به نقش متغیّرهای میانجی بهویژه فرهنگ سیاسی جامعه و ساخت سیاست بستگی تام دارد.
طبق این فهم ،از آن جایی که هر نوع قیدی بر آزادی رسانهها باید ناظر به سـه اصـل قانونمنـدی،
مشروعیت و تناسـب باشـد ،نیروهـای میـانجی جوامـع مختلـف ضـمن محـدودیتآفرینـی بـرای
کارکردهای رسانهای ،بر پیوند بین جنسیت و فساد هم تأثیرات بسزایی میگذارند.
تبلور عینی این رهیافت را می توان در اِعمال اصالحات سیاسی در کشورهای برآمـده از مـوج
سوم دموکراسی در آغاز دهه  90میالدی مشاهده کرد که بـا برگـزاری انتخابـات آزاد و رقـابتی،
تشکیل سیسـتم چنـدحزبی ،آزادی بیـان و انجمـن ،قـادر بـه ممانعـت از رفتارهـای رانتیـری و
حامیپرورانه از یک سو و فرصتسازی برای حضور بیشتر زنان در زیست سیاسی از سوی دیگـر،
نبودند .گرچه اصـالحات سیاسـی باعـث ظهـور نیروهـای اجتمـاعی جدیـد و عضـویت آنهـا در
جنبش های نوین و چندفرهنگی شد و شفافیت و تغییر شبکههای حامیپرورانه را به مطالبه اصلی
زنان بدل ساخت ،اما بافت مردساالرانه و تلقّی نمایندگی سیاسی زنان بهعنوان یک امتیاز از یـک
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کشور

نوع نظام سیاسی

آنگوال
موزامبیک
سنگال
آفریقای جنوبی
کوبا
آنگوال
آمریکا
ژاپن
بریتانیا
آلمان
استرالیا
کانادا

اقتدارگرا
رژیم دورگه
رژیم دورگه
دموکراسی ضعیف
اقتدارگرا
اقتدارگرا
دموکراسی
دموکراسی
دموکراسی
دموکراسی
دموکراسی
دموکراسی

مشارکت باالی
 % 30زنان

مشارکت
پائینتر
از  % 30زنان














نرخ فساد
 =0فساد باال
 =100عدم فساد
19
31
43
44
46
49
74
76
78
79
80
81

)(Mervis, 2013: 173; CPI, 2014: 1-2



جدول  .3مقایسه تطبیقی پیوند بین جنسیت و فساد در رژیمهای دموکراتیک و غیردموکراتیک
رتبه در سطح
جهانی بر اساس
نرخ فساد
161
119
69
67
63
55
17
15
14
12
11
10
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طرف و ارزشهای اجتماعی و عادتوارههای فرهنگیِ نهـادین در جامعـه از طـرف دیگـر باعـث
رنجش پایدار زنان از بیعدالتی و تبعیض جنسیتی شده است.
این خوانش با الهام از سیاست تفاوت و منطق تمایز ،یک رهیافت جنسیتی برای تبیین پیونـد
بین جنسیت و فساد بهکار میبندد .به این ترتیبکه آسیبپذیری بیشتر زنان از اثرات فساد ،باعث
میشود تا به عنوان قربانیان فساد تلقّی شوند .بر اسـاس ایـن آمـوزه ،هنجارهـا و عصـبیّت هـای
جن سیتی و نوع ساخت سیاسی ضرورت توجه به مسـئله جنسـیت در توسـعه سیاسـتهـای ضـدِّ
فسادی را ایجاب می کند .به بیان دیگر ،این رهیافت بـا تأکیـد بـر همزمـانی عـدالت جنسـیتی و
سیاست های ضدِّفسادی ،فرصت سازی برای افزایش نمایندگی سیاسی زنان ،تشـویق آنهـا بـرای
حضور در زیست سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ،و توجه ویژه به سرمایههای مدیریتی آنان را یکی
از شناسههای اصلی حکمرانی خوب میپندارد .حال آنکه چنین پیوندی ،نشـانهای از همبسـتگی
علّی بین جنسیت و فساد نیست .مصداق این مسئله را میتوان در دادههای آماری جدول زیر نیـز
به وضوح مشاهده کرد.
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تحلیل داده های آماری جدول باال نشان می دهـد کـه لزومـاً پیونـد علّـی و پایـداری بـین
جنسیت و فساد در رژیم های سیاسی مختلف وجود ندارد .طبق این قرائت ،ساختارهای سیاسی
دموکراتیک و رسانه های آزاد لز وماً کمک به افزایش نرخ نماینـدگی سیاسـی زنـان نمـیکنـد.
هم چنین ،کاهش ضریب فساد در جوامع دموکراتیک هم فقط برخاسته از ماهیت رژیم سیاسـی
نیست ،بلکه نوع ساخت سیاسی -نهادی ،سیستم های نظارتی ،رسـانه هـا و افکـار عمـومی بـر
چنین ضریبی تأثیرات بسیاری برجای می گذارند .از سوی دیگر ،تحدید ساختار فرصت سیاسـی
در جوامع غیردموکراتیک لزوماً منجر به کاهش حضـور سیاسـی زنـان و یـا افـزایش ضـریب
فسادپذیری نمی شود .حتی با فرض پذیرش چنین پیوندی در رژیم های غیردموکراتیک ،نباید از
نقش متغیّرهای میانجی مانند نوع ساخت سیاسی حامیپرور ،ارزشهای اجتماعی و آموزههـای
فرهنگی مقبول در جامعه غافل شد.
طبق این رهیافت ،نمایندگی سیاسی زنان بهعنوان میانبُری برای گذار بـه سـوی حکمرانـی
خوب نیست ،بلکه موقعیتهای متفاوت جنسیتی در جامعه ،به شـیوههـای گونـاگونی بـر زنـان و
مردان تأثیر میگذارند ) .(Sung, 2012: 198; UNODC, 2020: 21به این ترتیـبکـه نبـود
مکانیسمهای نظارتی -پایشی از یک طرف و فقدان مسئولیتپذیری و پاسخگویی از طرف دیگر
باعث کاهش شکاف جنسیتی در مسئله فساد میشود .حتی سیستمهای نظارتی ضعیف در برخـی
رژیمهای دموکراتیک هم میتواند ضریب فسادپذیری زنان و مردان را همزمان تغییر دهد .چنین
خوانشی ،نشانه ای بر اثرگذاری متغیّرهای نهادی و میانجی در تغییر انگیزهها است .بنابراین ،طبق
منطق لیبرال دموکراتیک ،نهادهای مدرن تنها فرصتی بـرای مشـارکت بیشـتر زنـان در زیسـت
سیاسی و انگیزه ای برای کاهش نرخ فساد مهیّا مـیکننـد .بـر ایـن اسـاس ،در حـالیکـه تعهّـد
ایدئولوژیک به برابری جنسیتی و حقوق فردی در رژیـمهـای لیبـرال دمـوکرات ،فرصـتی بـرای
مدیریت سیاسی زنان فراهم می کند ،اما سیستم پـایش نهـادی و موازنـه قـدرت باعـث کـاهش
رفتارهای فرصت طلبانه و فسادی آنان خواهد شد .بنابراین ،گرچه برابـری جنسـیتی و حکمرانـی
خوب زاییده سیاستورزی لیبرال دموکراتیکاند ،اما پیوند علّی بین آنها برقرار نیست.

 .4فساد و درک جنسیتی ناهمسو
قائالن و ناقدان پیوند جنسیت و فساد اغلب با الهام از قرائتهای سهگانه تفاوت جنسیتی ،لیبـرال
دموکراتیک و ساختار فرصت به تحلیل آن میپردازند .حال آنکه این تحلیلها از توجـه بـه نـوع
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درک زنان و مردان از پدیده فساد غافلند .از منظر پژوهشی ،بسیاری از مطالعاتی که تا بـه امـروز
دست به تبیین پیوند بین نمایندگی سیاسی زنان و نرخ فسادپذیری آنان در سطح کالن یا تفاوت
بین آستانه تحمل زنان و مردان نسبت به پدیده فساد در سطح خُرد پرداختند ،نوع درک جنسیتی
از ماهیت فساد را مغفول گذاشتند .طبق دادههای پیمایش ارزشهای جهانی در اوایل قرن بیست
و یکم ،زنان بیش از مردان رفتارهای فرصت طلبانه را غیرقابل توجیه خواندنـد و کمتـر از مـردان
نسبت به رفتارهای فرصتطلبانه نرمش نشان میدهنـد (Hernandez & McGee, 2012: 5-
) .7این گونه تفاوتهای جنسیتی در طی پیمایش های اخیر تا حدّی پیش رفته که زنان کمتـر از
مردان به احزاب فرصتطلب اقبال نشان میدهند ) .(Alexander et al, 2019: 5-9اما ناگفتـه
پیداست که این مطالعات و پیمایش ها توجهی به اَشکال گوناگون فساد و نـوع درک جنسـیتی از
آن نداشتند.
طبق مطالعات تطبیقی ،بیش از اَشکال فساد ،شاخصه هـا و ضـرایب آن مـورد توجـه قـرار
گرفت ) .(Treisman, 2007: 211-212حال آن که فهم دقیق پیونـد بـین جنسـیت و فسـاد
نیازمند گونه بندی آن بر اساس اندازه (کوچک یا بـزرگ) ،رابطـه (آشـکار یـا پنهـان) ،انگیـزه
(آزمندانه یا نیازمندانه) ،سطح روزمرگی (سفید ،خاکستری یا سیاه) و رانتیـری (حـامی پـروری،
پارتی بازی) است .صرف نظر از این تیپولوژی ،این بخش از نگاشته با استمداد از فساد نیازمندانه
و آزمندانه ،ضمن تالش برای فهم درک متفاوت جنسـیتی از پدیـده فسـاد ،مهـر تأییـدی بـر
مدعای اصلی این مقاله میگذارد.
اساساً درک متمایز زنان و مردان از پدیده فساد تنها ناشی از تفاوتهای جنسیتی نیست ،بلکه
خوانش و درک دیگرگونه آنها چنین تمایزی را تشدید میکند .ملهـم از سـندروم جنسـیتزدگـی
خیرخواهانه ،زنان ضرورتی برای مشارکت در رفتارهای فرصتطلبانه نمیبینند .طبـق ایـن فهـم،
تنها در صورتی که رفتارهای فرصت طلبانه سازوکاری برای تقویت پیوندهای اجتماعی و خـدماتی
باشد ،جایز است .از این رو ،انگیزه اصلی فساد در منظومه شناختی زنان« ،نیـاز» اسـت .بـه بیـان
دیگر ،فساد نیازمندانه 1با تالش بیوقفه برای دستیابی به مناصب سیاسی و عـدم سوءاسـتفاده از
قدرت معنا مییابد .حال آنکه کرسیطلبـی و قـدرتجـویی بیشـتر مـردان باعـث مـیشـود تـا
«آزمندی» را انگیزه اصلی رفتارهای فرصتطلبانه تلقّی نمایند .به بیان دیگر ،فساد آزمندانـه 2بـر
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تالش برای کسب امتیازات بیشتر ،رانتهای نابرابر و ثروتهای زیاد تأکید میکند .در واقع ،یکی
از انگیزه های اصلی افراد برای مشارکت در فساد نیازمندانه این اسـت کـه آن را تنهـا راه کسـب
امتیازات یا امتناع از سوءاستفاده از قدرت میپندارند .حال آن که فسـاد آزمندانـه تنهـا راه کسـب
رانتهای سیاسی -اقتصادی است .این نوع درک متفـاوت جنسـیتی نسـبت بـه پدیـده فسـاد را
میتوان در موج سوم پیمایش کیفیت حکمرانی در سطح اروپا مشاهده کرد.
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فساد آزمندانه
شکل  .2درک جنسیتی از فساد در سطح اروپا2019-2018 ،
)(Bauhr & Charron, 2020b: 96

طبق نمودار نقطهای باال ،دانمارک دارای پائینترین و کرواسی دارای باالترین نرخ فسادپذیری
جنسیتی است .همچنین ،نرخ فساد آزمندانه در نسبت با فساد نیازمندانه در بسیاری از کشورها
باالست .چنین نموداری ،نشانهای بر ضریب فسادپذیری کمتر زنان در مقایسه با مردان از یک سو و
درک متفاوت جنسیتی از پدیده فساد از سوی دیگر ،است .گرچه درک ناهمساز جنسیتی از پدیده
فساد در بسیاری از کشورهای اروپایی مشاهده میشود ،اما لزوماً یک قاعده علمی نیست ،بلکه در
بسترهای سیاسی گوناگون و تحت تأثیر متغیّرهای میانجی مختلف فرق میکند.
درک جنســیتی متفــاوت از فســاد را مــیتــوان بــر مبنــای دو ســندروم «حاشــیهرانــی» و
«جامعهپذیری» تبیین کرد .طبق سندروم جامعهپذیری ،تفاوتهای جنسیتی در نقش اجتمـاعی و
زیست سیاسی گوناگون می تواند به توضیح ادراکات متمایز زنان و مردان از فسـاد بپـردازد .حـال
آنکه طبق سندروم حاشیه رانی ،محرومیت زنان از سـاخت قـدرت سیاسـی مردسـاالرانه و حلقـه
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مقاله حاضر با تحلیل پیوند بین جنسیت و فساد در سطوح خُرد ،میانی و کالن ،به آزمون فرضـیه
اصلی پژوهش حاضر دست زد .تأکید بر فسادناپذیری و خطرگریـزی بیشـتر زنـان در نسـبت بـا
مردان در سطح خُـرد باعـث رشـد اهمیـت دکتـرین جنسـیتزدگـی خیرخـواه شـده اسـت .امـا
بخشینگری و تقلیل گرایی شناختی این سـطح تحلیلـی باعـث غفلـت از سـاختارهای سیاسـی و
فرآیندهای تصمیمگیری و سیاست گذاری گردید .این قرائـت بـا تبـدیل زنـان بـه ابـزار سیاسـی
محض ،ضمن تقویت نابرابری جنسیتی باعث غفلـت از سـرمایههـای سیاسـی -مـدیریتی زنـان
میشود .همچنین ،بیتوجهی به ساخت های سیاسی و ماهیت حکمرانی در جوامع مختلـف باعـث
میشود که دکترین تفاوت جنسیتی به عنوان یک قاعده جهانشمول تلقّی نشود .در سـطح میـانی
هم نقش متغیّرهای میانجی بهویـژه نـوع سـاخت قـدرت ،سیسـتمهـای نظـارتی و آمـوزههـای
دموکراتیک چنین پیوندی را مشروط میکند .به این معنا که گرچه نرخ نمایندگی سیاسی بیشتر و
ضریب فسادپذیری کمتر زنان در جوامع دموکراتیک از یک طرف و میزان حضور سیاسی کمتر و
ضریب فسادپذیری بیشتر زنان در جوامع غیردموکراتیـک از طـرف دیگـر بـهعنـوان یـک اصـل
شناختهشده است ،اما چنین مسئله ای لزوم ًا ناشـی از نـوع رژیـم سیاسـی نیسـت بلکـه متـأثر از
نقشآفرینی متغیّرهای میانجی است .همچنین ،به فرض پذیرش نوع پیوند بین جنسـیت و فسـاد
در جوامع گوناگون ،چرایی و چگونگی این رابطه از یک سو و میزان پایداری و تداوم آن از سـوی
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نخبگان خودی ،باعث افزایش فساد آزمندانه میشود ) .(Bauhr & Charron, 2020b: 93بـه
بیان دیگر ،طبق سندروم جامعه پذیری ،نقش حمایتی بیشتر زنان و مسئولیت آنان در پرسـتاری از
خانواده ،امکان بیشتری برای مشارکت در فساد نیازمندانه را ایجاد میکند .در حقیقت ،این قرائت
به بازدارنده ای در برابر مشارکت در فساد آزمندانه بدل میشود .به این ترتیـب کـه خطرگریـزی،
اجتماعی بودگی و نقش حمایتی زنان باعث دوری از اَشـکال گونـاگون رفتارهـای فرصـتطلبانـه
خواهد شد .اما طبق سندروم حاشیه رانی ،فرصت اندک زنان برای مشـارکت در اَشـکال گونـاگون
رفتارهای رانتیری به ویژه فساد آشکار یا پنهان از یک سو و نوع ساخت سیاسی مردساالر از سوی
دیگر ،بـا ایجـاد بازدارنـدگی در برابـر مشـارکت بـیقیدوبنـد زنـان در زیسـت سیاسـی ،ضـریب
فسادپذیری آنان را کمتر می کند .در بیان دیگر ،فقدان ساختار فرصت برای زنان ،آنها را از فسـاد
آزمندانه دور نگه میدارد.
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دیگر ،امری زمان مند و بسـترپرورده اسـت .در سـطح کـالن هـم نـوع سـاخت سیاسـی قـدرت،
هنجارهای اجتماعی و عادتواره های فرهنگیِ نهادین باعث تبیین پیونـد بـین جنسـیت و فسـاد
می شود .در این سطح ،گرچه ساخت سیاسی غیردموکراتیک ،وجود شـبکههـای حـامیپرورانـه و
بی انضباطی ارتباطی در جوامع غیردموکراتیک باعث کـاهش حضـور زنـان در زیسـت سیاسـی و
افزایش فسادپذیری میشود ،اما اغلب رژیمهای اقتدارگرای انتخاباتی با فرصتسازی برای حضور
بیشتر زنان در سطح مدیریت سیاسی ،از آن بهعنوان نمـادی بـرای حفـظ مشـروعیت سیاسـی و
مقبولیت اجتماعی بهره می گیرند .بر این اساس ،رشد حضور زنـان در زیسـت سیاسـی و افـزایش
نمایندگی سیاسی آنان ضرورتاً در پیوند علّی با پدیده فساد نیست .به این ترتیب که حضور بیشتر
زنان در زیست سیاسی الزاماً باعث کاهش نرخ فسادپذیری آنان نمیشود .در مقابل ،کاهش نـرخ
مشارکت سیاسی آنان باعث افزایش ضریب فساد و رفتارهای فرصتطلبانه نمیشود.
گزاره فرجامین اینکه صرف نظر از نوع رژیم سیاسی و نحـوه پیونـد بـین جنسـیت و فسـاد،
راهکارهای گوناگونی برای کاهش نرخ فساد سیاسی مـیتـوان ارائـه کـرد کـه طبـق بسـترهای
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی جوامع مورد استفاده قرار می گیرد .اول ،ایجـاد و تضـمین
فرصت های برابر بـرای افـزایش مشـارکت زنـان در زیسـت سیاسـی ،بـازبینی در سیاسـتهـا و
کارویژه های احزاب جهت تعدیل عصبیّت جنسیتی و بیعدالتی اجتماعی و تضمین ساختار فرصت
برابر جنسیتی در نهادهای تصمیم گیری از یک سو و تشکیل شاخه نهاد زنان در احزاب از سـوی
دیگر ،ضمن تشویق برابری جنسیتی ،فرصتی برای کاهش ضریب فسادپذیری بهوجـود مـیآورد.
دوم ،تقویت مکانیسمهای نظارتی -پایشی باعث میشود تا عالوه بـر کنتـرل تمـام هزینـههـا و
درآمدهای دولت ،تصویب لوایح قانونی برای کنترل بر نوع مدیریت سیاسی و الزام دولت به ارائـه
گزارش مالی ،یک نهاد بازرسی مستقل در تمام دپارتمانها تشکیل دهند تا رفتارهای نماینـدگان
سیاسی و ضریب فسادپذیری آنان را رصد نماید .در نهایت ،همکاری با سازمانهـای مـردمنهـاد،
اتحادیههای بینالمللی و نهادهای دانشگاهی باعث تقویت و توسعه مکانیسمهای مختلف عـدالت
جنسیتی و اقدامات ضدِّفسادی میشود.

 .6پیشنهادهای رسانهای
با عنایت به مالحظات نگاشته جاری و یافتههای آن ،توجه ویژه و جـدی رسـانههـای بـینالمللـی،
بهویژه رسانههای برون مرزی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران به مسئله نمایندگی سیاسی زنان
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و پیوند آن با مسئله فساد یک اولویت رسانهای است .چنین ضرورتی به ویژه با ورود به عصـر سـوم
ارتباطات سیاسی و گذار از دموکراسی حزبی به دموکراسی مخاطبان ،دوچندان شده اسـت .بـه ایـن
ترتیب که رسانهای شدن سیاست و رسانه ساالری در زیست سیاسی نوین باعث شـد تـا عـالوه بـر
تجهیز شناختی جامعه ،پیوندی بین احزاب و رأی دهنـدگان برقـرار کننـد .طبـق ایـن امـر ،پـارهای
پیشنهادهای رسانهای برای رسانههای بینالمللی ارائه میشود که توجـه بـه آنهـا مـیتوانـد ضـمن
مشروعیتبخشی و اقبال اجتماعی گسترده به آنها ،اتهام تبعیض رسانهای را هم از آنها دور کند.
 پیشنهاد میشود در قالب برنامه مستند یا کارشناسمحور و با رویکرد مقایسهای ،از یـک سـونگاه مترقی اسالم بـه مسـئولیت اجتمـاعی زنـان ،تأکیـد بـر تسـاوی و عـدالت جنسـیتی و
ویژگیهای حکمرانی مطلوب فارغ از تفاوتهای جنسیتی ،تبیین شود و از سوی دیگر ،ریشـه
دیدگاه های متفاوت و متعارض در غرب در خصوص ارتباط جنسیت و فسـاد سیاسـی و علـل
ناکامی آن در ارایه یک الگوی مؤفق از زبان کارشناسان تشریح گـردد و نگـرش ابـزاری بـه
زنان در فرهنگ غرب واکاوی گردد.
 رصد جدی رفتارهای نمایندگان سیاسی و تالش برای اطـالعرسـانی از آفـات نماینـدگی بـهمثابه یکی دیگر از کارکردهای رسانههای بینالمللی است .از آن جایی که کفایت ،کارآمدی و
شایستگی به عنوان پارهای جدانشدنی از نمایندگی سیاسی است ،رسانههـای بـینالمللـی بـا
الهام از این معیارها ،باید اهتمام مضاعفی بـرای شـناخت نامزدهـای کارآمـد و پیشـنهاد بـه
رأیدهندگان نمایند.
 تشویق گسترده رأی دهندگان به مشارکت سیاسی و کمک به آنها جهت انتخـاب نماینـدگانکارآمد .در واقع ،رسانههای بین المللی ایران به مثابـه منبـع شـناختی جوامـع هـدف ،وظیفـه
خطیری در آگاهیبخشی و اطالع رسانی در چرخه نمایندگی سیاسی دارند .به سـخنی دیگـر،
رسانه ها با تمهید بستری برای تبادل افکار و تأثیرگذاری بر رفتار انتخاباتی و سیاسی ،کمـک
مضاعفی به رأیدهندگان جهت شناخت کارکردهای اصحاب قدرت میکنند.
 رسانهها بهعنوان چشم سوم و دیجیتال شهروندان ،پیوند بین جنسـیت ،نماینـدگی سیاسـی وفساد را به صورت بیوقفه و بدون هیچگونه مالحظهای تحت نظر قـرار دهنـد تـا هـر گونـه
ناکارایی ،کجکارکردی ،بیتفاوتی ،بیمسئولیتی و آفتهای نمایندگان اعم از زن و مـرد را بـه
مخاطبان جامعه هدف مخابره کرده و شناخت آنها را نسبت بـه نماینـدگان در انتخـابهـای
بعدی بیشتر کنند.
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 از آن جایی که رسانهها بهعنوان کانون شناختی رأیدهندگان در فرآیندهای سیاسی هسـتند،باید بستری برای آموزش سیاسی ،تکوین افکار عمومی و فهم رفتـار نماینـدگان سیاسـی بـه
وجود آورند .در حقیقت ،رسانههای بینالمللی ایران میتوانند با تشویق مخاطبان به مشـارکت
در بحث های سیاسی ،یک هویت سیاسی برای آنها به وجود آورند که ضمن درک رفتارهـای
اصحاب قدرت ،از قواعد و اصول نمایندگی هم مطلع شوند.
 سیاستگذاری درست رسانههای برون مرزی ایران بایستی به گونهای باشد تا عالوه بر تغییـردر زنجیره نمایندگی سیاسی ،مخاطبان جوامع هدف را از ناظران و مصـرفکننـدگان محـض
سیاست ،به مطالبه گران ،مجریان و حتی سیاست گذاران فعّـال و آگـاه بـدل سـازد .در واقـع،
پیشرانی رسانههای بین المللی ایران در فرآیند نمایندگی سیاسـی و پدیـداری انتخابـاتی آنهـا
باعث میشود تا به تدریج ذهنیت تبعیض رسـانهای از جامعـه رأیدهنـدگان رخـت برببنـدد.
ضمن اینکه اهمیت دارد ارتباط استفاده ابزاری از زنان در غرب با تالش به مشروعیتبخشـی
به رژیمهای لیبرال دموکراسی و نوع بازنمـایی رسـانههـای غربـی از ایـن موضـوع از زبـان
کارشناسان تبیین شود.
 در نهایت اینکه کارویژههای نظارتی ،آموزشی ،شناختی -اطالعاتی و تجهیـزی رسـانههـایبرونمرزی ایران باید بهصورتی اجرا شود تا عالوه بر کاهش نـرخ بـیتفـاوتی ،بـیکنشـی و
بیگانگی سیاسی شهروندان و تنزّل ضریب بی اعتمادی آنها ،منجر به شکلگیـری یـک نـوع
فرهنگ سیاسی مدنی در جوامع هدف شود تا سالمت مردم ساالری (دینـی) را در آن جوامـع
باال ببرد.
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