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  بررسي جغرافيايي حضور زنان در مجلس شوراي اسالمي
  در ايران

  )با تأكيد بر مجلس دهم(
  4، مهتاب جعفري3زهره فريدونيان ،2مجيد غالمي، *1پناه درو كيومرث يزدان

 چكيده
 روابـط  قالب در قدرت فضايي توزيع الگوهاي مطالعة به ،سياسي جغرافياي از عنوان گرايشي به ،انتخابات جغرافياي

رغـم اينكـه نيمـي از جمعيـت جامعـه و اكثريـت        بـه زنـان  . پـردازد  مـي  قـدرت  و انتخابـات  جغرافيا، فضا، متقابل
دهند، در سطح برگزيدگان سياسي و سطوح عالي مشـاركت   كردگان آموزش عالي را به خود اختصاص مي تحصيل

اي تـالش   با استفاده از منـابع كتابخانـه   تحليلي و ـ توصيفي روش با حاضر مقالة. سياسي سهمي بسيار اندك دارند
بـا  (اسـالمي   شـوراي  مجلـس  انتخابـات  در زنان هاي جغرافيايي نمايندگي ويژگي خ دهد كهدارد به اين سؤال پاس
گـرايش سياسـي   كـه عـواملي چـون     اسـت  آن از حاكي تحقيقهاي  يافته و ند؟ نتايجا كدام) تأكيد بر مجلس دهم

ة انتخابيـه،  داشـتنِ نماينـدگي زن در آن حـوز    بودن، وسعت، سـابقة    جامعه، جمعيت، مركز يا شهرستاني عمومي
طلـب،   هاي سياسـي اصـالح   بودن در پراكندگي جغرافيايي نمايندگي زنان و منتسب به جريان اي مركزي يا حاشيه

در نظر گرفتن عوامل مذكور از سـوي احـزاب و   . بودن در ده دورة انتخابات مجلس تأثيرگذارند گرا و مستقل اصول
مچنين وزارت كشور، بـراي افـزايش مشـاركت سياسـي و     هاي حوزة بانوان و ه خصوص تشكل جريانات سياسي، به

  .حضور مؤثرتر زنان در سطوح عالي اجتماع، سياست و البته قدرت، ضروري است
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  مقدمه
 ها و از فرصتاي  گسترده طيف تابع ساالر مردمي ها نظام در انتخاباتي نامزدهاي ناكامي و كاميابي

 انتخاباتي گفتماني نامزدهاي و راهبردي رويكردهاي و تشكيالتي فردي، هاي محيطي، محدوديت
ترين مؤلفة نظام دموكراتيك مبتني بر ارادة  انتخابات مهم. است انتخابات در هاي سياسي جريان و

، ص 27[كنند  است كه مردم در آن حكومت مي اي دموكراسي به معناي نظام سياسي. مردم است
براساس نگرش دموكراتيك، همة افراد جامعه، بدون در نظر داشتن جنسـيت و موقعيـت   ]. 329

هايي  همة روش و انتخابات. گيري و دخالت در امور جمعي را دارند اجتماعي، حق مساوي تصميم
 آنجا كه ابزارهايي از. هستند زلة زيربنامن به اند، شده سازماندهي دموكراسي جوامع ساختن براي كه

 و سياسي جغرافياي بر آيند، درمي به نمايش دولت شكل در مردم آن طريق از كه كنند مي توليد
  ].154، ص4[گذارند  مي تأثير طور اساسي به اجتماعي

دانش جغرافيـاي سياسـي، در    ةزيرمجموع عنوان به ،جغرافياي انتخابات ،اخير ةطي چند ده
ادبيـات  . ها و دستاوردهاي گسترده و مهمـي داشـته اسـت     ساالري پويايي انتخابات و مردم ةمقول

اي در قلمرو مفاهيم دموكراسـي، مشـاركت، فرهنـگ     غني جغرافياي انتخابات، كندوكاو گسترده
گيـري، نقـش    هـاي انتخابـاتي، رأي    سياسي، خاستگاه آرا، توزيع فضايي قدرت، وزن مكاني حوزه

عنـوان   بـه  انتخابـات،  جغرافيـاي . داشته است... انتخابات و ةگرايي انتخاباتي، حوز  ليها، مح ن مكا
 بسـتري  را ملي اي و منطقه محلي، هاي جغرافياي سياسي، محدوده هاي جغرافياي شاخه از يكي
 بـه  هـاي مربـوط   و شناسـه  هـاي جغرافيـايي   محـدوده  ايـن . دانـد  مـي  نمايندگان انتخابات براي

، 8[ اسـت  انتخابات جغرافياي در توجه مورد اصلي نكات از مردم، رأي رفتار همچون ،دموكراسي
 در كـه  است آن محيطي آفريني نقش كند، مي مجاز جغرافيا در را دموكراسي آنچه بحث ].4ص 

دموكراسي و انتخابـات  . شود مي مربوط محيط و انسان تأثيرگذاري متقابل به انتخابات جغرافياي
در  ،كنـد  ناپذير ملت، حكومت و سرزمين را به هم مربـوط مـي    عنصر جداييبه اين دليل كه سه 

اي اسـت كـه     ناپذيري اين مثلث برايند رابطه جدايي. گيرد جستارهاي جغرافياي سياسي قرار مي
به ديگر سخن، دموكراسـي و انتخابـات بهتـرين ابـزاري      .كند ملت را به حكومت منتقل مي ةاراد

بـر ايـن اسـاس، دموكراسـي     . سـرزمين عملـي شـود    ةملت در ادار ةشود اراد است كه سبب مي
هاي ساكنان   نيازها و آرمان ةكنند به نوعي بيان و] 5، ص 30[ترين نوع حكومت است  جغرافيايي

هـاي    مـردم بـه مناصـب و جايگـاه     يزمينه را بـراي تبـديل آرا   وهاي مختلف كشور است  بخش
  .كند سياسي فراهم مي

 گسترش ديگر كشورهاي به هاي غربي دولت از كه اي است پديده وزي،امر معناي به ،مجلس
 و عـادي  مـردم  و بودنـد  شـهر  آن زادگـان  اصـيل  و بزرگان شامل فقط كه ـ آتن شهروندان. يافت

نـام   بـا  آن از كـه  داشتند) مردمي دولت(ابتدايي  دموكراسي يكدـ نداشتن جايي آن در بردگان
 چگـونگي  دربـارة  هاي مهم تصميم همة مجلس، اين در. شود مي برده نام» مستقيم دموكراسي«
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 لشـكر  امراي و فرمانروايان بر نظارت و خارجي سياست بر نظارت گذاري، قانون ويژه به آتن، ادارة
 سـال  در بار نخستين براي )پارلمان شكل به(جديد  عصر در مجلس]. 15، ص 21[شد  اتخاذ مي

 و از] 24، ص 3[گرفـت   شـكل  انگلـيس  كشـور  در» كبيـر  منشـور «در قالـب   و ميالدي 1215
 ايـن  از يكـي  نيـز  ايـران  يافـت؛  گسترش وكرد  رسوخ نيز ديگر كشورهاي بيستم در قرن اواسط

 نماينـدگان  و شـد  ايجـاد  ملـي  شـوراي  مجلـس  مشروطه، انقالب از پس در ايران،. كشورهاست
 مشـروطه  نهضـت . يافتنـد  راه مجلـس  به و شدند انتخاب گوناگون مناطق مردم از طرف مجلس

 مهـم نهضـت مشـروطه    دستاوردهاي از يكي. آيد مي شمار به ايران معاصر تاريخ در نقطة عطفي
 اسـالمي  انقالب پيروزي از .بودها  آن به خود سياسي سرنوشت در مردم تأثيرگذاري حق اعطاي

]. 2[اسـت   شـده  برگزار اسالمي مجلس شوراي انتخابات نيز ده دوره ،1395 يعني تاريخ، اين تا
 مجلـس  دورة نماينـدگي . اسـت  ايـران  در انتخابات مهم از يكي اسالمي شوراي مجلس انتخابات
 شـود؛  برگـزار  قبـل  پايـان دورة  از پـيش  بايد دوره هر انتخابات. است سال چهار اسالمي شوراي

  .نباشد مجلس بدون زماني هيچ در كشور كه طوري به

  روش پژوهش
دهي زندگي  دهند و نقشي مهم در سامان اي را تشكيل مي نيمي از هر جامعهبا توجه به اينكه زنان 

هـاي   خانوادگي و اجتماعي دارند، در اين تحقيق سعي شده ضمن تبيين برجستگي و شايستگي
اي از روش نسبي تحليل  گيري از روش توصيفي و كتابخانه آنان در جمهوري اسامي ايران و با بهره

به موضوع ) سنجش از دور جغرافيايي( GISيگر مناطق كشور با الگوي جاذبة مكاني پايتخت و د
حاكم است و موانع   يادشده پرداخته شود، زيرا در جوامعي كه نابرابري جنسيتي و نظام مردساالر

جود دارند، مشاركت عمومي از طريق  راه حضور اجتماعي و فعاليت زنان و اجتماعي و فرهنگي فرا
هـاي حقـوقي و سياسـي     ها و خواسـت  ت كه زنان بتوانند به آن آرمانانتخابات فرصت خوبي اس

 سـاير  بـراي  حكـومتي  گيـري  تصـميم  يهـا  عرصـه  در حضورشان و بانوان. خويش را بروز دهند
تـوده   سطح دو در سياسي مشاركت .شود مي تلقي مناسباي  پشتوانه جويانه مشاركتهاي  عرصه
 مجلـس،  حضور در نخبگان، و اجتماعيهاي  تجربه وها  انجمن احزاب، انتخابات، در شركت مانند
  ].217، ص 23[يابد  مي معنا عالي مناصب داشتن و مجريه قوة

) شـده  بـا روش ذكـر  (هـاي جغرافيـايي    بنابراين، پژوهش حاضر به توصيف و تحليل ويژگـي 
پـردازد و بـه ايـن سـؤال      نمايندگي زنان در مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر مجلس دهم مـي 

بـا  (اسالمي  شوراي مجلس انتخابات در زنان هاي جغرافيايي نمايندگي دهد كه ويژگي سخ ميپا
  ند؟ا كدام) تأكيد بر مجلس دهم

هاي علمي مورد نظر ايـن اسـت كـه     فرض پژوهش نيز براي دستيابي به نتيجة مطلوب و شاخص
ايـران نيـز بـر مبنـاي      سـاالري، كـه در   هاي دموكراتيك و مبتني بر الگوهاي شفاف مـردم  اساساً نظام
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بـودن   شدن است، به اثبات مفروضات مورد نظر درخصـوص مثبـت   ساالري ديني در حال نهادينه مردم
  .ساالري مشروط بر رعايت مباني انقالب و اصول مبتني است نقش زنان در اين نماد مردم

  مباني نظري
مطرح  را جغرافياي انتخاباتعلم  1913بار در سال  ين، نخستدانشمند فرانسوي، 1ندره زيگفريدآ

نتخابـات در غـرب فرانسـه و ارتبـاط آن بـا عوامـل جغرافيـايي و        بـارة ا اي در او بـا مطالعـه  . دكر
پـدر   ،آنـدره زيگفريـد  . خـود را منتشـر كـرد   هاي  ديدگاهاجتماعي  ـ يطور عواملي اقتصاد همين

تطبيقي حمايت حزبي به هاي  و با تلفيق نقشه ]37[ اين رشته را طرح كرد ،جغرافياي انتخابات
گيـري   همراه مشخصات جغرافياي طبيعي، اجتماعي و اقتصـادي، بـه ترسـيم نقشـة رفتـار رأي     

ـ   با اهميت پيدا كردن جنبه، 1960 ةدر ده]. 40[ پرداخت دانـان   جغرافـي  ،ي در علـوم هـاي كم
 مندي خـود را بـه موضـوع جغرافيـاي انتخابـات بـيش از پـيش نشـان دادنـد و          هامريكايي عالق

عنـوان يـك رشـته از     تا آنجا كه به ؛درخصوص همه نوع انتخابات مطالعات وسيعي را آغاز كردند
تمركـز در ايـن مطالعـات بـر روي انتخابـات در       ةعمد. مطالعات جغرافيايي سياسي شناخته شد

در  جانسـون  و رونالد لوريتا پيتر. دطور انتخابات رياست جمهوري بو محلي و همين ـ يسطوح مل
 بـه سـه جنبـه از جغرافيـاي انتخابـات پرداختنـد       )1979( جغرافياي انتخاباتكتاب خود به نام 

گيري و جغرافيـاي نماينـدگي در بحـث     تأثيرات جغرافيايي در رأي ،گيري  جغرافياي رأي. ]38[
هـا   آماري به جاي نقشههاي  گيري پرداخته و بر روش ها به الگوهاي رأي گيري آن جغرافياي رأي

گيري  رأي: گيري شامل گيري به چهار جنبه از رأي كيد كردند و در تأثيرات جغرافيايي در رأيتأ
هاي سـرزميني   اثر رقيبان انتخاباتي و اثر مجاورت ،گيري بر روي كانديداها رأي ،بر روي نشريات

هـاي انتخابـاتي در    به نقش مشاركت مـردم و حـوزه   ،پرداختند و در بخش جغرافياي نمايندگي
ـ . ]45ــ 43، ص 9[ مقننه اشـاره كردنـد   ةدهي قوانين توسط نمايندگان قو يب و شكلترك دين ب

دانان سياسي حركتي فراسوي شمارش آرا را آغاز كردند تا جغرافياي انتخابات را  جغرافي ،ترتيب
جغرافيـا   ةرابطـ ها و  به سمت تشريح الگوهاي كلي سياسي به پيش برند و روند تشكيل حكومت

  .]42[ در سطح جهان جامعيت بخشندانتخابات را 
. هـا، اشـيا و مـواد در سـطح كـرة زمـين اسـت        جغرافيا دانش مطالعة توزيع فضـايي پديـده  

منزلة  به هاي جغرافيايي محدوده بر كه است سياسي جغرافيايهاي  شاخه از 2انتخابات جغرافياي
 ايـن  مـرز . است شده متمركز ملي واي  همنطق محلي، سطوح در نمايندگان انتخاب براي بستري
هـاي   محـدوده . دارد قطعـي  تـأثير  حكومـت  سياسـي  نهادهـاي  كـاركرد  و تركيب ها در محدوده

 توجـه جغرافيـاي   كـانون  در نماينـدگي  دموكراسـي  بـا  مـرتبط هاي  شناسه و سياسي جغرافياي
                                                        

1. Andre Sieqfreid 
2. electoral georaphy 
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تحليـل  اين رشته به . جغرافياي انتخابات موضوعي فراتر از نقشه و داده است. دارد قرار انتخابات
  ].4، ص8[ پردازد گيري مي يأسياسي روندهاي ر ـ اقتصادي
 در كـه  فضـايي  و مكان ها در سياسي انسان نقش و دموكراسي سياسي، جغرافياي منطق در

طبيعـي و   حـق  مـرتبط،  فرايندهاي هاي سياسي و نظام و ساختارها به دادن شكل و ندا ساكن آن
 هاي سـاكن  انسان كه است فضاي جغرافيايي و مكان در انسان اكولوژيك روابط الگوي بر مبتني

 تحليـل  پايـة  بـر  دموكراتيـك  فراينـد  در سياسي انسان نقش .برخوردارند آن از آنجا در مقيم يا
  ].36، ص 13[يابد  مي فلسفي جغرافيايي، مفهومي مكان و فضا ها با انسان اكولوژيك روابط

 فضايي الگوهاي مطالعة به سياسي، جغرافياي دانش زيرمجموعة عنوان به انتخابات، جغرافياي
 نمود فضا تعريف، اين در .پردازد مي قدرت و انتخابات جغرافيا، روابط متقابل قالب در قدرت توزيع
 است مكان بستر در زمان طي اقتصادي و طبيعي سياسي، هاي اجتماعي، فرايند دگرگوني عيني

 سياسي نظام تداوم و تغيير سازوكار ةمنزل به اباتانتخ. كند مي آشكار را قدرت و مناسات عناصر كه
 است دموكراتيك شيوة به قدرت ابزارهاي گرفتن در اختيار براي واحدها واكنش و كنش بر ناظر
 ذاتـاً  هـاي فضـا   مايه درون كه آنجا از .است فضاساز و روندهاي فرايندها دهي سامان آن هدف كه

 كـه  اسـت  قدرت مقصود انتخابات، فرايند در فضا گرفتن در اختيار براي تالش آفريند، مي قدرت
الگوهاي رفتار  ،در جغرافياي انتخابات]. 40، ص 24[پردازد  آن مي مطالعة به انتخابات جغرافياي

هـا از سـاختارهاي اقتصـادي،     كـه برخاسـته از تنـوع نگـرش و مطالبـات آن      ،سياسي شهروندان
  .شود آيد و بررسي مي يبه صورت نقشه درم ،و حقوقي حاكم است فرهنگي

  انتخابات و مشاركت سياسي
هاي دموكراتيـك عيـار    نزديك به چهار دهه است كه نظام سياسي كشور بر معيار اصول و ارزش

شده است و چندين دور انتخابات براي گزينش نمايندگان مردم در پارلمان و رياست جمهـوري  
هـاي   انـد و برگـه   چشمگيري شـركت كـرده   ها، زنان به گونة در همة انتخابات. برگزار شده است

شان در انتخابات، سهم خويش را  اما به تناسب شركت گسترده. اند شان را استفاده كرده دهي رأي
بـا   همخـوان  و متناسـب  سـهمي  از انـد و همچنـان   ها و مناصب سياسـي اخـذ ننمـوده    از كرسي
گيـري   تصـميم  مواضـع  در و انـد  نشـده  برخـوردار  اجتمـاعي  قـدرت  سـاختار  در هايشان كارويژه

از سـوي  ]. 165، ص 17[دارنـد   كمرنـگ  حضـوري  جمعـي،  قـدرت  مناصب و سياسي مشاركت
 هـاي اجرايـي   نامـه  يـا آيـين   قـوانين  در شـده  بينـي  پيش عمليات مجموعه شامل ديگر، انتخابات

 پراكنـدة  نظرهـاي  بـه  و احـزاب  اسـت  قدرت مهار براي فرمانروايان گزينش راستاي در كشورها
]. 225، ص 15[كننــد  كمــك مــي انتخابــات اهــداف ســاماندهي درنهايــت و كننــدگان انتخــاب
هاي مرتبط با دموكراسي نماينـدگي، در كـانون توجـه     هاي جغرافياي سياسي و شناسه محدوده

جغرافياي انتخابات آن دسته از واحـدهاي سياسـي را مـورد    ]. 37[جغرافياي انتخابات قرار دارد 
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انتخابـات  ]. 284، ص 27[ هاي دموكراتيك داشته باشـند  دهد كه نظام رار ميمطالعه و واكاوي ق
هـاي اجرايـي كشـورها در     نامـه  شده در قوانين يـا آيـين   بيني دربرگيرندة مجموعه عمليات پيش

 ،انتخابـات  بناي سنگ]. 486، ص 27[گران به منظور مهار قدرت است  راستاي گزينش حكومت
 بخشي شد مجبور نجبا و اشراف فشار زير سلطنت و شد گذاشته انگلستان در ،مفهوم امروزي به

هاي پارلمـاني   رژيم برقراري و ساالري نظرية نماينده پذيرش با. كند منتقل رعايا به را از قدرتش
 بـه شـكل   اش نهايي شكل در انتخابات هجدهم، و هفدهم قرون در ملي نظرية حاكميت ظهور و

  ].4ص ، 29[يافت  استقرار سياسي و حقوقي
 صـورت  به است؛ چه وسيلة مردم به حكومت«دموكراسي  ،فرهنگ اكسفوردبراساس تعريف 

 نظـر گرفتـه   در وكيلـي  يـا  فرسـتاده  نقـش  در نماينـده ]. 41[» نمايندگان طريق از يا مستقيم
]. 42[انـد   را برگزيـده  او كـه  كنـد  مـي  عمل افرادي رهنمودهاي و براساس دستورها كه شود مي

 در اكثريـت نسـبي   سيستم. 1: است نوع دو بر ايران پارلماني انتخابات در نسبي اكثريت سيستم
 خـود  بـه  را آرا كه بيشترين كند و كانديدايي مي فرد يك گزينش به اقدام: عضوي هاي تك حوزه

 نسـبي  اكثريـت  سيسـتم . 2 ؛]22، ص 42[شود  مي معرفي پيروز فرد مقام در دهد مي اختصاص
 در پارلمـاني  انتخابـات  در. شـود  برگزيـده  حـوزه  بـراي  نماينده يك از بايد بيش: اي چندنماينده

 اكثريـت  كسـب  بـه  منـوط  اول مرحلـة  در انتخـاب نماينـده   انتخابات، قانون 8مادة  طبق ايران،
 اكثريـت  كسـب  بااي  دوره ميان انتخابات و همچنين دوم مرحلة در و رأي كل چهارم يك حداقل
 صـورت  بـه  در ايـران  مجلـس  انتخابيـه هاي  حوزه بيشتر ضمن، ؛ در]2[است  ميزان هر به نسبي
  .است عضوي تك

محوري مقولة انتخابـات بـر مشـاركت     كانون . ترين گرايش در ادارة امور است مشاركت مهم
مفهوم مشاركت سياسي درگيري فـرد در سـطوح مختلـف فعاليـت در     . سياسي نهاده شده است

 اقـدام  هرگونـه ]. 63، ص 12[سياسـي اسـت    نظام سياسي از عـدم درگيـري تـا داشـتن مقـام     
 بـر  بـراي تأثيرگـذاري   كـه  پايـدار  يـا  گـذرا  سازمان، بي يا يافته سازمان ناكام، يا موفق داوطلبانة
 مختلـف  در سـطوح  سياسـي  رهبـران  گزينش يا عمومي امور ادارة هاي عمومي، سياست انتخاب

 كـار گيـرد، مشـاركت    بـه  را غيرقـانوني  يا هاي قانوني روش محلي، يا ملي گسترة در و حكومتي
هاي سياسي مشاركت ملـي افـراد    بنياد مشروعيت نظام]. 354، ص 21[ شود مي تعريف سياسي

مشـروعيت نظــام سياســي رابطــة مســتقيمي بــا  . اســت... هــاي سياســي، اقتصــادي و در زمينـه 
ا و اقشار پـايين  ه هاي اعم از اقليت اي گروه هنگامي كه در جامعه]. 21، ص 34[ دموكراسي دارد

توان با معيارهاي دموكراسي قائـل بـه مشـروعيت نظـام      از حقوق سياسي برخوردار نباشند، نمي
گيري قـدرت اسـت؛ بـه     شرط رسيدن به مردم ساالري، مشاركت گسترده در شكل. سياسي بود

 حلقـة  آشـكارترين ]. 486، ص 27[ اي كه ورود به مناصب سياسي براي همگان مهيا باشـد  گونه
بـراي   دموكراتيـك  شـيوة  عنـوان  بـه ) و عادالنـه  منصفانه(انتخابات  مشاركت و مشروعيت، وندپي
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 رو، ايـن  از. اسـت  سـاالر  مـردم  مشـروعيت سـاختارهاي   بنياد و مردم نمايندگي نهادهاي گزينش
منـد   مكـان  و) زودهنگـام  اي يا دوره ميان اي، دوره پايان(مند  زمان دموكراتيك، فرايندي انتخابات

 آن در كـه  رود مـي  شـمار  بـه  سـاالر  مردم جوامع در) فرامحلي و سراسري محلي، مقياس داراي(
  ].40، ص 25[اند  شده نامزد هاي حكومتي مسئوليت تصدي براي كه كساني معدود

 دخالـت  و حاكمـان  گزينش آن هدف و است سياست متوجه قلمرو سياسي پديدة مشاركت
 كمتـرين  و سياسـي  مشـاركت  فعاليت شكل كمترين دادن رأي. هاست آن گيري تصميم شيوة در

 .يابـد  پايـان  بسـا  چـه  شـد  انداخته صندوق به رأي كه زماني تعهد همين ، زيرا]36[است  تعهد
 حقوقي، فرهنگي، سياسي و اجتمـاعي  سياسي اداري، مختلف تحوالت از سياسي تابعي مشاركت

 راش،: است شده ارائه متعدديهاي  شاخص سياسي مشاركت سنجش براي]. 65، ص 19[است 
سـطح   تـرين  پـايين  را انتخابـات  در دادن رأي دهد، مي ارائه سياسي مشاركت از كه پيرو تعريفي

 و كنـد  سياسي ارزيابي مي مشاركت از سطح باالترين را رسمي مقامات داشتن و واقعي مشاركت
 مختلـف  اهميـت سـطوح   اسـت  ممكـن  البته دهد؛ مي ارائه را سياسي مشاركت از مراتبي سلسله
 داشـتن : است اين ترتيب به پايين به باال از بندي رتبه اين. باشد متفاوت گوناگون هاي نظام براي
سياسي،  سازماني در فعال عضويت اجرايي، يا سياسي مقام وجوي جست اجرايي، يا سياسي مقام

 در انفعـالي  عمـومي، عضـويت   اجتماعـات  مشـاركت در  سياسـي،  شبه سازماني در فعال عضويت
دادن  سياسـت، رأي  بـه  عالقه اندكي غيررسمي، سياسيهاي  بحث در مشاركت سازماني سياسي،

 اجتماعي، موقعيت هاي سياسي، انگيزه نظير عواملي]. 126، ص 18[در سياست  عدم درگيري و
 مشـاركت  در تغييـر  تعهـد سـبب   و منـابع  هـا،  مهـارت  سياسـي،  محـيط  شخصيتي،هاي  ويژگي

 پايگـاه  از اسـت  تـابعي  مشاركت قلمرو در رفتاري تمايزها و الگوهاي همين اساس، بر .شوند مي
 و شخصـيت  سـكونت،  محل و ناحيه قوميت، مذهب، سن، شغل، تحصيالت، اجتماعي، اقتصادي،

نامزدشـدن در  ]. 248، ص 33[ گيـرد  مـي  صورت آن در مشاركت اي كه زمينه يا محيط سياسي
توانـد بـر    ترين مراتـب مشـاركت سياسـي اسـت و مـي      اليانتخابات و نمايندگي مجلس شامل ع

  .گذاري تأثير زيادي بگذارد وسيلة قانون وضعيت موكالن نماينده به

  بيان مسئله
 انـد  نتوانسـته  زنـان هنـوز   با وجود برگـزاري چنـدين دوره انتخابـات مجلـس شـوراي اسـالمي،      

آوردن موانـع زيـادي در    رأى و نامزدشـدن  براي آورند و به دست مجلس در را زيادىهاى  كرسى
با افزايش رشد حضـور زنـان در مراكـز عـالي تحصـيلي پـس از پيـروزي        . مسير آنان وجود دارد

هـا خواهـان    تري پيدا كرده است و آن انقالب اسالمي، مشاركت سياسي زنان نيز مفهوم گسترده
رأي سبب از حضور صرف در پاي صندوق . هاي بهتر و باالتري در سياست كشورند كسب جايگاه

هاي زنان براي حضور در اجتمـاع و مشـاركت سياسـي خواهـد شـد و ايـن بـه         بين رفتن انگيزه
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 از قتـي ودرحقيقـت،  . كند خودي خود زمينة انفعال سياسي بيش از نيمي از جامعه را فراهم مي
 روز فقـط  قـرار اسـت   كـه  شـود  تلقـي  راهي سربه دهندگان رأي مشاركت، فرايند در زن، جايگاه

پيامدهاي نامناسبي از جملـه عـدم تـالش بـراي     ] 202ص 16[ها باشند  صندوق پاي گيري رأي
مجلـس  ة انتخابات دهمين دور .حضور در انتخابات و دفاع از حقوق خويش در پي خواهد داشت

ملت و نيز، تغيير  ةباالترين ميزان حضور زنان در خان 1394شوراي اسالمي در روز هفتم اسفند 
عنـوان   بـه  زن 18حضـور  . را ثبت كـرد هاي بهارستان  زنان صاحب كرسي سيكامل گرايش سيا

نماينده در دهمين دورة مجلس باالترين ميزان حضور زنان در تاريخ مجلس است و بـه معنـاي   
ثبت يك ركورد در تاريخ ادوار مجلس شوراي اسالمي از نظر ميزان حضور زنان اسـت، امـا ايـن    

اش فاصلة زيادي دارد و به لحاظ پراكنـدگي   گين جهانيدرصدي هنوز با ميان نرخ مشاركت شش
ضمن اينكه بسـياري از نقـاط ايـران تـاكنون     . اي نيست جغرافيايي نيز وضعيت مساعد و عادالنه

درصـدي حضـور    23آمارهاي جهاني از ميانگين . اند گذاري نداشته نمايندة زني در مجلس قانون
در سال » بانك جهاني«آمار  ةبر پاي .كنند ت ميگذاري در جهان حكاي هاي قانون زنان در مجلس

كشـور جهـان    190گذاري، ايران از مجمـوع   هاي قانون از ميزان مشاركت زنان در مجلس 2015
، امـا تركيـه و   برزيل و لبنان نيز در وضعيتي مشابه قرار داشـتند  .قرار گرفته بود 134در جايگاه 

كه زنـان ايـران درصـد     است شرايطي اين درعربستان وضعيت بهتري نسبت به ايران داشتند و 
همين امـر، اهميـت بررسـي مشـاركت     ]. 32[ ددهن كشور را تشكيل مي ةبااليي از جمعيت نخب
هاي مختلف، از جمله از ديد جغرافياي انتخابات، نشـان   هاي آن را از جنبه سياسي زنان و ويژگي

دهد كـه در دورة اول تـا سـوم     نگاهي به ادوار مختلف مجلس شوراي اسالمي نشان مي. دهد مي
زن، در  13زن، در دورة ششـم   14زن، در دورة پـنجم   9زن، در دورة چهـارم   4مجلس هر بار 

عنـوان نماينـدگان مـردم در     زن بـه  9زن و در دورة نهـم   8زن، در دورة هشـتم   13دورة هفتم 
 6اگرچـه فقـط    كرسي در انتخابات دهم 290زن به پارلماني با  18ورود . مجلس حضور داشتند

هرحال ركوردي در تاريخ ده دورة  شود، به هاي مجلس شوراي اسالمي را شامل مي درصد كرسي
شود و آيندة بهتري را براي مشاركت سياسي بانوان در سطح نخبگـان نويـد    مجلس محسوب مي

براي بررسي مشاركت زنان در سطح نماينـدگي مجلـس، در بسـتر انديشـة جغرافيـاي      . دهد مي
هاي جغرافيايي نمايندگي زنـان در انتخابـات ادوار مجلـس شـوراي      اتي به كنكاش ويژگيانتخاب

  .پردازيم اسالمي با نگاه ويژه به انتخابات دهم مي

  جغرافياي سياسي مشاركت زنان در انتخابات
ها، اطالعات و آمار مشاركت سياسي زنان در گسـترة جغرافيـاي سياسـي     نگاهي اجمالي به داده

هاي سـبز مجلـس شـوراي     و همچنين تمايل رو به افزايش آنان براي تصرف صندليكشور ايران 
ايـن موضـوع در آمـار و    . هاي توسعه سياسـي زنـان در ايـران اسـت     اسالمي بيانگر رشد شاخص
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آراي متعددي هم در اين زمينه وجود دارد كه بر ايـن  . وضوح نمايان است هاي ذيل هم به جدول
وسين پاي مفهوم . كند اي مثل ايران تأكيد مي هاي رو به توسعه ورهامر خطير در آيندة سياسي كش

از طرفي پاي، . هايي را دربارة آن مطرح كرد اي تحليل و نظريه نگري ويژه توسعة سياسي را با ژرف
هـاي مـردم، تنـوع سـاختاري،      گـويي بـه نيازهـا و خواسـته     افزايش ظرفيـت نظـام را در پاسـخ   

 .داند مشاركت سياسي را از معيارهاي توسعة سياسي مي شدن ساختارها و افزايش تخصصي
گيري بـا سيسـتم    پذير است، قابل اندازه توسعة سياسي، برخالف توسعة اقتصادي، كه كميت

نوع كمي آن درصـد  . مشاركت سياسي در دو نوع كمي و كيفي قابل بررسي است. آماري نيست
حضـور آنـان در سـاختار قـدرت و     دهي و نـوع كيفـي آن، ميـزان آگـاهي سياسـي زنـان و        رأي

هاي توسعة سياسـي مشـاركت سياسـي     يكي از شاخص. هاي مديريتي در هر كشور است منصب
هرچـه ميـزان مشـاركت    . است و ميزان مشاركت سياسي بر مشـروعيت نظـام تأثيرگـذار اسـت    

يـروي  شايان ذكر است كه نيمـي از ن . تر باشد، مشروعيت نظام باالتر خواهد رفت آگاهانه و سالم
دادن، عضـويت در   منظـور از مشـاركت سياسـي رأي   . دهند انساني هر جامعه را زنان تشكيل مي

شده، تنوع  با توجه به جديدترين آمار گرفته. است... احزاب سياسي، كانديدشدن براي انتخابات و
براسـاس  . اي باقي مانده اسـت  اي در درصد نمايندگان زن مجلس در هر منطقه و تفاوت گسترده

درصـد، امريكـا    1/41كشورهاي شـمال اروپـا   : ، حضور زنان بر اين اساس است2016مار ژوئن آ
درصـد، آسـيا    1/23درصد، جنوب صـحراي افريقـا    3/24درصد، اروپا از جمله شمال اروپا  7/27
  .درصد 5/13درصد و اقيانوس آرام  4/18درصد، كشورهاي عربي  2/19

كند و موجب  تماعي زنان را هرچه بيشتر تقويت ميحضور زنان در مناصب وزارتي، پايگاه اج
طـوركلي، آمارهـا نشـان     بـه . شـود  هاي مناسبي در جهت برابري جنسيتي مي برداشته شدن قدم

تر مردانه تلقـي   هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، كه پيش دهد حضور زنان در عرصه مي
يافته هفت شهر  گفت كه كشورهاي توسعهتوان  شدند، رو به رشد است، اما با اين اوصاف نمي مي

توانـد از   هاي مديريتي و دولتـي مـي   درنهايت، حضور پررنگ زنان در پست. اند عشق را گذرانيده
هـاي مختلـف، اعـم از     تصويب و اجراي قـوانيني كـه موجبـات تبعـيض جنسـيتي را در زمينـه      

كسـب    نفـس و  ايش اعتمادبـه آورند، جلوگيري كند و باعث افز ، فراهم مي...استخدام، دستمزد و 
شايان ذكر است كه افزايش حضـور زنـان در   . هويت مستقل و رشد وضعيت اجتماعي آنان شود

  .راحتي حاصل نشده است يافته به گيري در كشورهاي توسعه هاي مختلف قدرت و تصميم عرصه

  ها يافته
نـاگون انتخـاب   هـاي گو  عنوان نماينـدة مجلـس از سـوي مـردم حـوزه      زن به 95تا كنون تعداد 

انـد بـه پارلمـان     زن توانسته 65از منظر ديگر، در ده دورة مجلس شوراي اسالمي، فقط . اند شده
صورت تكراري در مجلس حضـور داشـته و     نمايندة زن، به 95نماينده از  30راه پيدا كنند، زيرا 
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داراي منتخـب زن  پراكندگي شـهرهاي  . اند نماينده از حوزة انتخابي تهران بوده 53در اين ميان 
اي است كه در  كشور بيشتر است، اما اين پراكندگي به گونه) غرب و شمال غرب(در نيمة غربي 

ايم و محدوديت خاصـي بـراي وقـوع ايـن امكـان در       غالب نواحي ديگر كشور نمايندة زن داشته
زن  از همة نقاط غرب، شرق، شمال و جنوب كشورمان نماينـدة . ساير مناطق كشور وجود ندارد

انـد كـه ايـن     اسـتان نماينـدة زن داشـته    17اسـتان كشـور،    31از مجموع . ايم در مجلس داشته
گونـه كـه در    همـان . انـد  مركز استان راهي مجلس شـده  10حوزة انتخابي و نيز  26منتخبان از 

نفـر، از اسـتان    53شود، طي ده دوره انتخابـات مجلـس، از اسـتان تهـران      مشاهده مي 1جدول 
نفر، از خراسان  2نفر، از آذربايجان غربي  6نفر، از آذربايجان شرقي  2نفر، از اردبيل  2كرمانشاه 

نفـر،   2نفر، از البرز  2نفر، از زنجان  2نفر، از همدان  2نفر، از بوشهر  9نفر، از اصفهان  7رضوي 
 نفـر  1از فارس، گيالن، سيستان و بلوچستان، مركزي، قزوين، چهارمحـال و بختيـاري هركـدام    

  .اند عنوان نماينده روانة مجلس شده به
  

  هاي مختلف در ده دورة مجلس  تعداد نمايندگان زن حوزه. 1جدول 
  )تعداد نماينده(نام حوزه و دورة مجلس
  )نماينده4هر دوره(تهران اول تا سوم
  )1(، كرمانشاه )1(، مشهد)2(، تبريز)5(تهران چهارم
  )1(، اروميه )1(، اصفهان )2(، مشهد)1(مالير،)1(، همدان)7(تهران پنجم
، )1(، دشتستان )1(، اروميه )1(، اصفهان)1(، مشهد)1(، شيراز)6(تهران  ششم

  )1(، خلخال )1(آباد غرباسالم
  )1(، كرج )1(، رشت )1(، خلخال )1(، تبريز)1(، مشهد)2(، زنجان)6(تهران هفتم
  )1(، كرج )1(ان ، اصفه)1(، مشهد)5(تهران هشتم
  )1(، ساوه )1(، سميرم )1(، اصفهان )1(، سراب)1(، مشهد)1(، زابل)4(تهران نهم
، قزوين )1(، بروجن)1(، تبريز )1(، شهرضا)1(، مباركه)2(، اصفهان)8(تهران  دهم

  )1(، كنگان )1(، نيشابور)1(، شبستر)1(
  )در اصفهان باطل شد كه آراي يك مورد(نماينده96حوزه و26 مجموع

به يك جناح متناسب با گـرايش   شانس بيشتر نمايندگي زنان با گرايش
 سياسي عمومي كشور

هـا بـراي    هـاي انتخابـات مجلـس دهـم، بيـانگر خيـز بلنـد آن        زن در عرصة رقابـت  586حضور 
اين در حالي است كـه در دورة نهـم   . گري فعال در نهادهاي تقنيني و نظارتي كشور است كنش
برابـر   2زن در ميان مجموع نامزدها حضور داشتند و اكنون آمار گويـاي نزديـك بـه     249فقط 

برانگيـز در انتخابـات مجلـس دهـم،      يكي از نكات تأمل. شدن تعداد زنان در انتخابات دهم است
بـه عبـارت ديگـر،    . دگرگوني كامل در تركيب زنان نماينـدة آن نسـبت بـه دورة گذشـته اسـت     
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گرايـان   وابسته به فراكسـيون اصـول  ) گرا دولت اصول(زنان مجلس در دورة نهم كه همة  حالي در
ها خارج شدند و به جاي آنان، زنان وابسته بـه   ها از گردونة رقابت بودند، براي دورة دهم همة آن

اين امر با روية انتخابات رياست جمهـوري در سـال   . طلبان به خانة ملت راه يافتند ائتالف اصالح
در دهمـين انتخابـات رياسـت    . گرايـان در آن انتخابـات همسـويي دارد    ست اصـول و شك 1392

جمهوري در اكثريت مناطق كشور گزينة مورد حمايت اصالحات، يعني دكتـر روحـاني، پيشـتاز    
طـور مسـتقل در عرصـة     نفر به 6نشين در دورة دهم مجلس،  بانوي بهارستان 17از مجموع . بود

اين موضوع بيـانگر تـأثير   . اند طلب تن ديگر همگي اصالح 11ته و هاي انتخاباتي حضور ياف رقابت
گرايش به سوي يك «گرايش سياسي عمومي در كشور بر انتخابات مجلس است كه معموالً اين 

همچنين، شـاهد ديگـر ايـن    ]. 10[» متناسب با گرايش سياسي عمومي كشور بوده است ،جناح
نجم تا هفتم است كه ايـن بـازة زمـاني درواقـع     مدعا افزايش چشمگير زنان در مجلس از دورة پ

مجـدداً همـين تأثيرپـذيري از    . زمان با ظهور و اسـتقبال مـردم از انديشـة اصـالحات اسـت      هم
گـرا بـوده، اتفـاق     جريانات غالب كشور در انتخابات هشتم و نهم، كه كشور در يد دولـت اصـول  

ر كشـور انشـقاق سياسـي و ظهـور     هنـوز د ) 1370تـا  1358(از دورة اول تا چهارم . افتاده است
هـاي مجلـس و    طلب براي رقابت بر سـر كسـب كرسـي    گرا و اصالح هاي اصول ها و گرايش جناح

دورة پنجم در عموم جامعـه نـوعي نقـد دولـت سـازندگي و      . رياست جمهوري محقق نشده بود
شـكل  هاي دولت و برخي نهادهاي ديگر، ميل به تحول و انتقاد از وضـع موجـود    برخي سياست

نفر رسـيد و از   351در دور قبل به  86در همين دوره است كه تعداد كانديداهاي زن از . گرفت
نفـر نيـز    5گـرا و   نفر اصـول  3طلب،  نفر گرايش سياسي اصالح 6يافته به خانة ملت،  زن راه 14

  .مستقل داشتند
نفـر مسـتقل    1گـرا و   نفـر اصـول   2طلب،  نماينده اصالح 10نماينده،  13در دورة ششم، از 

طلبان بود و اكثريت مجلس نيـز منتسـب بـه ايـن      دورة ششم دولت دست اصالح. معرفي شدند
 11گـرا بـا    دورة هفتم با وجود بر سر كار بودن دولت اصالحات، زنان اصـول . گرايش عمومي بود

 خـاص  نفر اكثريت مطلق را در اختيار داشتند كـه علـت ايـن امـر را بايـد در فضـاي       12نفر از 
كشـور و تحـريم انتخابـات از سـوي      در جنـاحي  تشديد اختالفات و دوره اين اجتماعي يسياس

 كانديـداهاي  عمـدة  بخـش  صـالحيت  رد دليـل  طلـب بـه   هـاي اصـالح   اكثريت احزاب و گرايش
 كنـار  انتخابـات  در مشـاركت  از را خـود  جناح اين وجو كرد كه درنتيجه عمالً جست طلب اصالح
سـو بـا دولـت     دورة هشـتم هـم  . بـوديم  سياسـي  مشـاركت  افـت  شـاهد  به همين دليـل . كشيد
گـرا و دورة نهـم نيـز اكثريـت بـا       نژاد، همـة نماينـدگان زن از طيـف اصـول     گراي احمدي اصول
هـاي مختلـف    از سـوي ديگـر، در دوره  . بـود ) نفر 9نفر از  5(گرا  گرايان حامي دولت اصول اصول

هـاي سياسـي بسـيار بيشـتر از تعـداد       هـا و جنـاح   مجلس تعداد نمايندگان وابسـته بـه جريـان   
انـد و بـه اصـطالح خـود را مسـتقل       نمايندگاني است كه گرايش سياسي خود را مشخص نكرده
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گونه كه مشخص شد زناني كه متناسب با گـرايش سياسـي عمـومي جامعـه بـا       همان. اند ناميده
ي براي نماينـدگي  شوند، از شانس بيشتر هاي سياسي، نامزد انتخابات مي ها و گروه حمايت جناح

  .شوند مجلس برخوردار مي

  تر پرجمعيتهاي  شانس بيشتر زنان براي نمايندگي در استان
دهـد كـه اسـتان تهـران      كشـور نشـان مـي   هـاي   ي در استانأر پراكندگي جمعيت واجد شرايط

در طـول ده دورة مجلـس،    .درصد جمعيت كشور را در خود جاي داده است 18تنهايي حدود  به
پـس از تهـران،   . انـد  نماينـدگان زن از اسـتان تهـران بـوده    ) نفر 95نفر از  53(رصد د 56حدود 
بـوده   پرجمعيتهاي  خراسان، اصفهان، فارس، خوزستان و آذربايجان شرقي از استانهاي  استان

درواقـع، نيمـي از   . انـد  درصد جمعيت كشور را به خود اختصـاص داده  32و درمجموع در حدود 
 92هـا بـا داشـتن سـهمية      ايـن اسـتان  . ]31[ ندا استان ذكرشده ساكن جمعيت كشور در شش

نماينده، يعنـي حـدود    24كرسي در مجلس، در ده دورة انتخابات مجلس شوراي اسالمي تعداد 
آذربايجـان   استان مازنـدران،  8 ها، بعد از اين استان. اند درصد كرسي، را به زنان واگذار كرده 25

درصـد   27ستان درمجمـوع  گل و بلوچستان، كرمانشاه، همدان و غربي، كرمان، گيالن، سيستان
كرسي در مجلس، تـا   81ها با داشتن  كه اين استاندهند  جمعيت كشور را به خود اختصاص مي

نيـز  جمعيت كشور  ةماند درصد باقي 23حدود ). درصد 11يعني (اند  زن داشته نمايندة 9كنون 
  انـد  زن داشـته  نماينـدة  9كرسـي، تعـداد    79ز بـا  هـا نيـ   كـه ايـن   ندا استان ديگر ساكن 16در 

  ).درصد 11يعني (
 6هـا، تهـران تنهـا اسـتان بـا جمعيـت بـيش از         براساس جدول زير به لحاظ جمعيت استان

نماينده مربـوط   95تن از  53تنهايي  كه به) ميليون نفر جمعيت 12با بيش از (ميليون نفر است 
وجه به تعداد نمايندگانش در ده دوره مجلس تا كنون بـيش  اين استان با ت. اند به اين حوزه بوده

بعـد از تهـران، سـه اسـتان پرجمعيـت      . هايش را به زنان واگذار كـرده اسـت   درصد كرسي15از 
هـايي   ميليون نفـر در رديـف اول اسـتان    4خراسان رضوي، اصفهان و فارس با جمعيتي بيش از 

در ده . زنان را راهي مجلـس كننـد  ) درصد 2/3(اند به نسبت بيشتري  گيرند كه توانسته قرار مي
جمعيـت و بـا جمعيـت متوسـط      هاي كـم  دورة انتخابات مجلس شوراي اسالمي، در ميان استان

هـايي قـرار    در رديـف دوم اسـتان  ) هاي كوچك استان(هاي كمتر از دو ميليون نفر  كشور، استان
از . انـد  انتخاب كـرده ) درصد 7/2(دارند كه نسبت بيشتري نمايندة زن را از كل نمايندگان خود 

هزار نفر جمعيت دارند و چهارمحـال و بختيـاري    400استان زير يك ميليون و  6استان،  8اين 
عنـوان   جمعيت زير يك ميليـون نفـر اسـت كـه در دورة دهـم يـك زن را بـه        نيز تنها استان كم

معيتـي، نسـبت بـه دو    ها به لحـاظ ج  اين دسته از استان. نمايندة خويش از شهر بروجن برگزيد
ها هم جمعيت بسيار كمتري دارند و هـم تعـداد كرسـي كمتـري در مجلـس       دستة ديگر استان

جمعيـت   هـاي كـم   يكي از داليل بيشتر بودن نسبت نمايندگان زن در استان). كرسي 79(دارند 
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هاي بيشتري بـه ايـن    هاي متوسط اين است كه نسبت به جمعيت، تعداد كرسي نسبت به استان
ها تخصيص يافته است و به همـين دليـل بـا وجـود جمعيـت كمتـر شـانس زنـان بـراي           تاناس

هاي آذربايجان شرقي، آذربايجـان غربـي، سيسـتان و بلوچسـتان،      استان. نمايندگي بيشتر است
ميليون نفر و با وجود جمعيـت بيشـتر، در    4و كمتر از  2گيالن و البرز با بازة جمعيتي بيش از 

امـا اگـر تعـداد    . انـد  نماينـدة زن داشـته  ) درصد 4/2(ارستان به نسبت كمتري ادوار گوناگون به
هـا   شـويم كـه هرچـه جمعيـت اسـتان      ها را نسبت به جمعيت در نظر بگيريم، متوجه مي كرسي

 منـاطق  در انتخابـات  در شـركت  شود و براي شدن زنان نيز بيشتر مي بيشتر باشد، امكان انتخاب
  ].68، ص 6[دارند  بيشتريهاي  فرصت پرجمعيت،

عنـوان   جمعيت تمايل كمتري به انتخـاب زنـان بـه    هاي بعضاً كم دليل اينكه چرا مردم استان
محورانـه   گرايانه و انتخاب منفعـت  اند، شايد بتوان در نقش تمايالت قوم نمايندة خويش را داشته

يتـي و  جمعيـت كشـور بافـت جمع    هـاي كـم   اكثر اسـتان . وجو كرد در انتخاب مردم آنان جست
ها و باورهاي قومي و سنتي، مردساالري و جـنس   فرهنگي قومي و سنتي دارند كه يكي از ارزش

دوم بودن زن است كه همين امر رقابت را براي ورود زنـان بـه سـطح نخبگـان سياسـي بسـيار       
 زندگي شدن بهتر وعدة و كرد هزينه ميزان از تابعي كوچك شهرهاي در انتخابات. كند دشوار مي

 منـاطق  ايـن  مردم مشاركتي رفتار در گرا عمل و گر محاسبه عقل نوعي و است ة شهروندانروزمر
 خيابان آسفالت و گاز و آب كشي لوله پول و غذا، دادن جاده، ساختن وعدة شود؛ مانند، ديده مي
 قـانوني  لحـاظ  بـه  مجلس نمايندة وظيفة ،دانيم مي كه چنان. بيكاري مشكل حل و پل تا ساختن

 شـان  زنـدگي  بـر  انتخـاب  اين مثبت تأثير دنبال به مردم ولي نيست، يادشده كارهاي يك از هيچ
هسـتند   انتخابشان تأثيرگذاري دنبال به عاقالنه انتخاب براساس ديدگاه عبارت ديگر، به. هستند

 قالـب گـزينش   در دهنـدگان  رأي سياسي كنش كه است اين بر ـ سود هزينه رويكرد پاية]. 20[
گـاه   سـكونت  آن بـه  را سـود  بيشـترين  كانديـداها  از يك كدام است كه برداشت اين تابع نامزدها

به  گرايش شدت نامزد انتخاباتي، با هويت همانندي فراخور به رو، اين از. رساند مي) روستا و شهر(
 گسـترة  )ملـي  يـا  محلـي (انتخابـات   برگزاري مقياس با است و متناسب افت و خيز همراه وي با

 دراي  طايفـه  و تبـاري  آراي ايـران،  انتخابـات  در نمونـه،  بـراي  .يابـد  مي نوسانهويتي  همانندي
 رياســت انتخابــات در زادبــومي يآرا و مجلــس انتخابــات در زادگــاهي شــوراها، آراي انتخابــات
 و شوراها انتخابات در گرايانه قوم رفتار درضمن،]. 38، ص 24[اند  داشته نمود آشكاري جمهوري
هـاي   مشـاركت  بـه  عالقه نبود توان مي را آن داليل. شود مي بيشتر ديده اسالمي شوراي مجلس
هـاي   براسـاس شـناخت   منطقـه  بر حاكم رسوم و آداب و محلي بومي روحية بودن حاكم و مدرن
  .]131، ص 20[دارد  هايي نيز آسيب انتخابات نوع البته اين. دانست قديمي و محلي بومي

هاي بزرگي همچون تهران، خراسـان   گفت از آنجا كه استانتوان  ها، مي با توجه به اين يافته
درصـد   80ها بيش از  رضوي، اصفهان و فارس شهرهاي بزرگي دارند و نسبت شهرنشيني در آن

  .عنوان نماينده دارند است، شرايط بهتري را براي پذيرش و انتخاب زنان به
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  ها جغرافياي نمايندگي زنان براساس جمعيت استان. 2جدول 
دسته 
نمايندة   نام استان  جمعيت

  جمعيت كل  زن
تعداد كل 

نمايندگان تا 
  دورة دهم

درصد نمايندگي 
زنان به كل 
  نمايندگان

  بيش از
  ميليون 4 

خراسان رضوي، اصفهان،
  2/3  550  15470372  18 فارس

  مابين
  4تا  2 

آذربايجان شرقي، آذربايجان
غربي، سيستان و بلوچستان، 

 گيالن، البرز
13  14232910  550  4/2  

  زير 
  ميليون 2

كرمانشاه، همدان، مركزي،
اردبيل، قزوين، بوشهر و 

 زنجان، چهارمحال و بختياري
13  10511453  480  7/2  

مراكـز   در مجلـس هاي  كرسـي  آوردن دست به يبرا زنان بيشتر شانس
  ها استان

اسـتان كشـور تـا بـه      31استان از مجموع  17در طي ده دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي، 
شهر يك زن را بـه نماينـدگي    26اند و از همة شهرهاي ايران  حال نمايندة زن در مجلس داشته

تهران، مشـهد، اصـفهان، تبريـز، اروميـه، كـرج، شـيراز،       (شهر  11خود برگزيدند و از اين تعداد 
هـا   سـوم مراكـز اسـتان    اند؛ يعني حدود يـك  مركز استان بوده) همدان، كرمانشاه، زنجان و رشت

شـهر ديگـر    5شش شهر اول دو بار و بيشتر و . اند حداقل يك بار نمايندة خانم در مجلس داشته
تـوجهي از   درخـور بخش هاي اخير،  در دوره. اند فقط يك دوره نمايندة زن براي مجلس برگزيده

خابـاتي احـزاب و   هـاي انت  به دليل قرار گرفتن در فهرسـت  ،تهران ها، مانندشهر نمايندگان كالن
در دورة اول . اند به مجلس شوراي اسالمي راه يابنـد  شده موفق شده هاي سياسي شناخته جريان

بـار شهرسـتان     ايم و در دورة پنجم بـراي اولـين   ها نداشته اي از شهرستان تا چهارم، هيچ نماينده
شهرسـتان و   3ششم،  در دورة. زني را به نمايندگي انتخاب كردند) كه مركز استان نبوده(مالير 

دورة هفتم با يك سير نزولي فقط يك شهرستان و در دورة هشتم نيز صفر شهرستان بـه بـانوان   
رشـد بـراي    دورة نهم و دهم يـك مسـير صـعودي و روبـه    . براي نمايندگي مجلس اعتماد كردند

در گونـه كـه مشـخص اسـت،      همان. رسيد 6و  4وجود آمد و به ترتيب تعداد به  ها به شهرستان
هاي سياسي، رشـد   مجالس ششم، نهم و دهم شاهد تحوالت سياسي جامعه، رقابت شديد جناح

طلـب در   بـودن بـانوان اصـالح    هاي انتخاباتي و در اكثريت نامزدهاي زن، گنجاندن آنان در ليست
 پـنجم،  مجلـس  بـه  مربـوط  اسـالمي  شوراي مجلس در زنان مشاركت بيشترين. مجلس هستيم

 طـرح  و توسـعة سياسـي   قـرار گـرفتن   توجـه  محور علت به زنان حضور كه است و هفتم ششم
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سـه دورة   به مربوط مشاركت ترين پايين]. 202، ص 1[رسيد  نفر 14 به جامعة مدني حمايت از
اسـالمي   مجلس شوراي دورة اول سه در زنان حضور آن كه در است اسالمي شوراي مجلس اول

 و كشـور  نامناسـب  اوضـاع  علـت  بـه  هرچيـز  از بيشـتر  مسئله اين]. 10[شود  مي نفر ارزيابي 4
  ].35[بود  ايران عليه سالة عراق جنگ هشت در درگيرشدن

 نتـايج «: دارد وي بيـان مـي  . همخـواني دارد ) 1394(فرد  اين يافته با نتايج تحقيق پيشگاهي
 دسـت  بـه  ايـران  در اسـالمي  شـوراي  مجلس انتخابات دوره 9از  كه هاي تحقيقي يافته آمارها و

 مراكز و بزرگ شهرهاي زنان در موفقيت شانس ايران در مجلس انتخابات دهد در مي نشان آمده
  ».بوده است كوچك شهرهاي و روستايي مناطق از بيشترها  استان

 به زن مجلس نمايندگان كه دارد بيشتري احتمال كه است اين وي هاي تحقيق يافته از يكي
 كوچك شهري با نواحي مقايسه در بزرگ شهرهاي زيرا شوند، برگزيده بزرگ شهرهاي نمايندگي

همچنـين،  . دارنـد  كانديـدا شـدن   بـراي  بسـياري  ظرفيت كه است فعالي زنان منبع روستايي و
 بيشـتر  در دليـل  ؛ بـه همـين  )چندعضـوي (دارند  نيز بيشتريهاي  كرسي ايران بزرگ شهرهاي

 از و پرداخته فعاليت به شهرهاي بزرگ مراكز از نماينده زنان ايران در مجلس انتخاباتهاي  دوره
 عقايـدي  و افكار پذيرش براي هاي انتخاباتي حوزه اين زيرا اند، يافته راه مجلس ها به حوزه همين

  ].68، ص 7[دارند  بيشتري پردازند آمادگي مي زنان مسائل و اجتماعي رفاه مسائل به كه
 تمايـل  دارنـد  باالتري آموزشي سطح كه مناطقي در شدن انتخاب به مجلس زن كانديداهاي

 تسـاوي هاي  ديدگاه از كه دارد احتمال بيشتري دارند، باالتري سواد سطح كههايي  انسان. دارند
هـاي   نقـش  درخصـوص  سـنتي هـاي   از ديدگاه كه دارد كمتري احتمال نيز و كنند حمايت افراد

 در شركت براي باال سواد سطح با زنان كه بيشتري دارد احتمال همچنين،. كنند پيروي جنسيتي
 زنان حضور براي تري مناسب شرايط باال آموزش با سطح مناطق درنتيجه و شوند كانديد انتخابات

 شانس كه شود مي مشاهده مجلس، گوناگون ادوار در زنان به نمايندگي نگاهي با .كنند مي فراهم
 بوده باال اقتصادي و اجتماعي فرهنگي،توسعة  داليل بهها  استان مراكز و شهرهاي بزرگ در آنان
 اجتماعي مطالبات باالبودن باال، سواد باال، سطح اقتصادي يافتگي توسعه سطح از اعم عواملي .است

 ايران، بزرگ شهرهاي در كمتر مردساالر نگاه اقتصادي و مطالبات با مقايسه در مردم فرهنگي و
 انتخابـات  در موفقيت براي زنان شانس درنتيجه و بيشتري دارند نمود ،ها استان مراكز در ويژه به

  ].71ـ69، ص 7[است  بيشتر هاي انتخابيه و حوزه مناطق گونه ناي در  مجلس
هاي انتخابيه، بسته به جمعيت يـا پارامترهـاي ديگـر، يـا يـك       گونه كه ذكر شد، حوزه همان

هـا   معمـوالً مراكـز اسـتان   از آنجا كـه  ). چند عضوي(يا چند نماينده ) عضوي تك(نماينده دارند 
ــت ــد   پرجمعي ــان دارن ــو در پارلم ــد، چندعض ــوي. ترن ــاالتر    چندعض ــطح ب ــار س ــودن در كن ب

هـا   يافتگي، شهرنشيني و آگاهي سياسي باعث شده كه زنان بـه رقابـت در مراكـز اسـتان     توسعه
  .بيشتر متمايل باشند
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  تر وسعت كمهاي  شانس بيشتر نمايندگي زنان در استان
 جغرافيـايي در  عوامـل  نقـش  دربـارة  »سياسـت اي  هشيشـ  سـقف  شكسـتن « سيمون در و پالمر

 زنـان  موفقيـت  براي وسيع مناطق در نمايندگي«: اند كرده بيان امريكا انتخابات در زنان موفقيت
 داليـل  است و تأثيرگذار كانديداهاي زن موفقيت در مناطق آنان، وسعت باور به» .دشوارتر است

 الزم زيـادي  و زمـان  انـد  پراكنده وسيعي مناطق در دهندگان رأي كه دانند مي اين در را امر اين
 زن كانديـداهاي  مشـكالت اساسـي   از يكـي  موضوع اين و شود برقرار ارتباط آنان ميان كه است

هاي كشور را بـه   توان استان براساس آمار وزارت كشور، به لحاظ وسعت، مي ].205، ص 5[است 
بلوچسـتان، كرمـان،    و شـامل سيسـتان  (نُه استان وسيع : سيم كرددو دستة كوچك و بزرگ تق

در نـواحي مركـزي،   ) اصفهان، فارس، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، سمنان، يزد و هرمزگـان 
اند كه مديريت سياسـي   هاي كشور را در اختيار گرفته درصد خشكي 62شرقي و جنوبي بيش از 

تـوجهي بـه جغرافيـاي     ي بـه مشـاركت مـردم، بـي    تـوجه  فضا را با مشكالت توسعة نامتوازن، بي
درصد مساحت كشور را در  38استان ديگر كمتر از  22تعداد . فرهنگي كشور مواجه كرده است

 آذربايجـان  شرقي، خوزستان، آذربايجان: هاي كوچك شامل استان]. 108، ص 22[اختيار دارند 
گلستان،  مازندران، زنجان، كرمانشاه،بوشهر،  شمالي، لرستان، خراسان كردستان، مركزي، غربي،

 بختياري، قزوين، گيالن، تهران، قـم و  و چهارمحال كهگيلويه و بويراحمد، ايالم، همدان، اردبيل،
بـه   مناسبي دارنـد،  وضعيت نمايندگان تعداد نظر از هايي كه استان توان گفت بيشتر مي. البرزند

 وسـعت  بـه دليـل   عمـدتاً  و اند شده واقع ركشو غرب شمال و غرب نيمة در استثنايي، موارد جز
با توجه به تعـداد و جغرافيـاي زنـاني كـه تـا      ]. 14، ص 6[دارند  را الزم نمايندگان تعداد كمتر،

اند، بايد اظهار كرد كـه همـين وضـعيت بـراي نماينـدگي زنـان نيـز در         كنون وارد مجلس شده
غـرب و شـمال غـرب داراي     در) اسـتان  11(هاي بيشـتري   مجلس حكمفرماست و تعداد استان

بنـابراين،  . ها وسعت كمتر و تراكم جمعيتي باالتر است ويژگي اين استان. نمايندگان زن هستند
هـاي   تـر نسـبت بـه اسـتان     وسعت هاي كم توان نتيجه گرفت شانس نمايندگي زنان در استان مي

  .وسيع بيشتر است

  داشـتن نماينـدة  كـه سـابقة   هايي  در اسـتان  شانس بيشتر نمايندگي زنان
  زن دارند

استاني كـه طـي ده دوره زنـان را بـراي      15نشان داده شده است، از  4گونه كه در جدول  همان
استان زنان براي بار ديگر به نمايندگي پارلمـان   9اند، در  هاي خود انتخاب كرده نمايندگي حوزه

بـراي   1394در سـال  هـاي چهارمحـال و بختيـاري و قـزوين      ضمن آنكه استان. اند انتخاب شده
استان ديگـر، كـه در ادوار    15اند و از  بار منتخب زن روانة مجلس شوراي اسالمي كرده نخستين
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هاي فارس، گيالن، همـدان، زنجـان و مركـزي ايـن      اند، استان گذشتة مجلس نمايندة بانو داشته
هـايي كـه    ر استاندهد كه شانس زنان براي نمايندگي د اين بررسي نشان مي. اند تكرار را نداشته

  .هاي ديگر است اند بيشتر از استان تا كنون نمايندة خانم در مجلس داشته
 

  هاي كشور مساحت استان. 3جدول
 مساحتمركزنام استان رديف

 785/181 كرمان كرمان1
 726/180 زاهدان و بلوچستانسيستان2
 634/140 بيرجند جنوبيخراسان3
 608/122 شيراز فارس4
 854/118 مشهد رضويخراسان5
 102/107 اصفهان اصفهان6
 4911/97 سمنان سمنان7
 941/73 يزد يزد8
 697/70 بندرعباس هرمزگان9
 055/64 اهواز خوزستان10
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  نمايندگي زنان در هر استانتكرارشدن يا نشدن . 4جدول 
  دورة مجلس تكرار نام استان
  ها در همة دوره دارد تهران
  10، 9، 8، 6، 5 دارد اصفهان

  8تا  4 دارد خراسان رضوي
  6، 5 دارد آذربايجان شرقي
  10، 9، 7، 4 دارد آذربايجان غربي

  6، 5 دارد اردبيل
  9، 6 دارد كرمانشاه
  8، 7 دارد كرج
  10، 6 دارد بوشهر
  5 ندارد همدان
  7 ندارد زنجان
  7 ندارد گيالن
  6 ندارد فارس
  10 ندارد قزوين

  10 ندارد چهارمحال و بختياري
شـدن و حضورشـان در    هاي قبل با منتخب علت اين امر آن است كه نمايندگان زن در دوره

رقابـت انتخابـاتي    هاي مردم آن استان مبني بر ناتواني زنان براي مجلس، ذهنيت غالب و كليشه
هـايي چـون    به عـالوه، ارزش . با مردان را عوض كرده و راه براي انتخاب ديگر زنان باز شده است

تر پـا بـه عرصـة مشـاركت در      شود و راحت نفس در زنان ايجاد يا تقويت مي خودباوري، اعتمادبه
يندگي زنان، تمايـل  استان داراي تكرار نما 9نهند؛ مثالً در دورة دهم در  سطوح عالي سياسي مي

. و انگيزة زنان براي كانديدشدن و حضور در عرصة انتخابـات رشـد نسـبتاً خـوبي داشـته اسـت      
هـاي مختلـف    نگاهي به تركيب جنسيتي داوطلبان نماينـدگي دهمـين دورة مجلـس در اسـتان    

ردبيل، هاي ا اند و زنان استان دهد كه زنان در تهران و البرز بيشترين مشاركت را داشته نشان مي
  .درصدي را به نمايش گذاشتند 10تا  6آذربايجان غربي، كرمانشاه نيز مشاركت بين 

رضوي نيز روشن كرد كه بـين   آمار داوطلبان در آذربايجان شرقي، اصفهان، بوشهر، خراسان 
برخـي از ايـن   . نام كردند، زن بودند ها مراجعه و ثبت درصد از كساني كه به فرمانداري 14تا  10

ها نسبت به دورة گذشته مجلس شوراي اسالمي، رشد درخور توجهي در تمايل زنـان بـه    استان
  ].2[نام كردند  مثالً زنان در اصفهان سه برابر بيشتر از دور قبل ثبت  اند؛ مشاركت سياسي داشته
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  مركزي كشورهاي  شانس بيشتر زنان در استان
 15هـاي مركـزي نيـز     و استان 16شامل  هاي پيراموني و مرزي استان ايران، استان 31از تعداد 

هـاي خراسـان رضـوي،     اسـتان داراي نماينـدة زن در مجلـس اسـتان     17از ميـان  . استان است
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، سيستان و بلوچستان، گيالن، كرمانشاه، اردبيـل و بوشـهر از   

، زنجان، قـزوين، چهارمحـال   اي و تهران، اصفهان، فارس، البرز همدان، مركزي هاي حاشيه استان
هـاي مركـزي    بينـيم تعـداد اسـتان    گونه كـه مـي   همان. هاي مركزي هستند و بختياري از استان
اسـت، امـا ايـن    ) اسـتان  8(هـاي پيرامـوني    بيشتر از تعداد استان) استان 9(صاحب نمايندة زن 

به لحـاظ تعـداد   هرچند اگر تهران را از تحليل كنار بگذاريم، . اختالف فاحش و محسوس نيست
نفـر سـهم بسـيار بيشـتري از      42نفـر از مجمـوع    27هاي مركزي با انتخـاب   نمايندگان، استان

شـدن بيشـتر از    هـاي مركـزي بـراي انتخـاب     نمايندگي زنـان را دارد و شـانس زنـان در اسـتان    
ني هـاي پيرامـو   علت اين امر را بايد در ساختار قوميتي و سنتي استان. هاي پيراموني است استان

  .وجو كرد و دوري از مركز و عدم تأثيرپذيري از پايتخت جست

ــان اصــالح  ــا  طلــب در مراكــز اســتان  شــانس بيشــتر جري ــان ه و جري
  گرايي در شهرستان ها اصول

هـا   ها و تهران در مقايسه بـا شهرسـتان   نشان داده شده، مراكز استان 5گونه كه در جدول  همان
گرايي و مسـتقل يـا معتـدل     هاي اصول ايسه با گرايشتمايل بيشتري به جريان اصالحات در مق

ها به يكـي از جريانـات سياسـي تمايـل      نكتة جالب آن است كه در هر حالت مراكز استان. دارند
هـا   كه در شهرستان درحالي. دهند هاي مستقل استقبال نشان مي بيشتري دارند و كمتر به گزينه
انـد و پـس از ايـن جريـان      رو شـده  شـتري روبـه  گرايي با اقبـال بي  زنان منتسب به جريان اصول

طلـب   بودن خوشايندتر بوده و زنان بـا ايـن گـرايش سياسـي از جريـان اصـالح       سياسي، مستقل
به دليـل برخـورداري بيشـتر مراكـز اسـتان از امكانـات، جمعيـت و توسـعه بـا          . اند تر بوده موفق
و بـه نماينـدگان براسـاس    هاي سياسي آشنايي بهتـر و آگـاهي سياسـي بـاالتري دارنـد       جريان
ها با توجه به سطح محروميت اقتصادي  كه شهرستان دهند، درحالي هاي سياسي رأي مي گرايش

 كوچـك رفتـار   و متوسط شهرهاي در. دهند و سياسي كمتر به تمايالت سياسي عالقه نشان مي
 حتـي . نـدارد  شـهروندان  انتخابـاتي  رفتـار  دهي در شكل چنداني آثارها  فهرست به رأي و حزبي

 و كننـد  مـي  تأكيـد  شـان  حزبـي  وابسـتگي  بر خود كمتر انتخاباتي تبليغات جريان در كانديداها
 شـرايط  تـأثير  تحـت  عمـدتاً  كـه  كننـد  مي خود اشاره توانايي و تحصيلي كاري سوابق به بيشتر

 مجلس و شوراها انتخابات در گرايانه قوم رفتار]. 130، ص20[است  فرهنگي اجتماعي و سياسي
 و هـاي مـدرن   مشـاركت  به عالقه نبود توان مي را آن داليل .شود مي بيشتر ديده اسالمي شوراي
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 هـاي بـومي   براسـاس شـناخت   منطقـه  بر حاكم رسوم و آداب و محلي بومي روحية بودن حاكم
 و احـزاب  تا حدودي شهرها كالن در اسالمي شوراي مجلس انتخابات در. دانست قديمي و محلي
و ] 134، ص 20[نـد  ا دهنـدگان  رأي اقبـال  و توجه مورد دادن رأي هنگام در سياسيهاي  جريان
 در خصـوص  بـه (رياسـت جمهـوري    انتخابـات  بـا  مقايسـه  در سياسـي  يها گروه و احزاب نقش

 بيشـتر  كوچك شهرهاي يا مردم روستا انتظارات بوده، نوع رنگ كم )روستاها و كوچك شهرهاي
 نماينـده  فرد بودن مذهبي حال درعين و ها روزمرة آن نيازهاي به گويي پاسخ و اقتصادي جنس از

 مـردم  مطالبـات  نـوع  شهرها در كالن اما .است مادي بيشتر ها آن مطالبات ديگر، عبارت به .است
  ].132ـ130، ص 20[است  بيشتر تنوع داراي و سياسي نوع از بيشتر مبادله اين در

  
  ها ها و شهرستان استانگرايش سياسي نمايندگان در مراكز . 5جدول 

 جمع  گرا مستقل و اعتدال طلباصالح گرااصول 
 81  10 37 34 مراكز استان
 15  5 4 6 هاشهرستان
 54  5 27 22 تهران

 42  10 14 18 هاساير شهرستان
 96  15 41 40 جمع

  گيري و پيشنهادها نتيجه
جغرافيـاي   .ركت سياسي اسـت مشااز طريق ساالري  ابزار تحقق مردم، نماد دمكراسي و انتخابات

هـاي   بررسي تفـاوت به جغرافياي سياسي است كه و مباحث ها  انتخابات نيز از ديرپاترين گرايش
زنان نيمي از  .پردازد مي قدرت، انتخابات و فضا و نحوة تعامل سه عنصرفضايي در رفتار سياسي 

هـاي بسـيار در    وانمنـدي دهند و اين در حـالي اسـت كـه بـا وجـود ت      پيكر جامعه را تشكيل مي
. انـد  چنداني نبـرده  ةسياست بهر ةهاي علمي، اجتماعي، فرهنگي و حتي اقتصادي، از عرص حوزه

هاي سياسـي بـه گنجانـدن     در صورت اعتماد و اقبال جريانانتخابات مجلس دهم نشان داد كه 
خـويش در  هاي خويش، زنان توان رقابت با مردان را خواهند داشـت و بـه سـهم     زنان در ليست

با رويكردي جغرافيايي به انتخابات در پژوهش حاضر بيـان شـد كـه    . قدرت دست خواهند يافت
وسعت، واقع در نقـاط مركـزي    هاي پرجمعيت، كم هاي حاصل احتماالً زنان در استان طبق يافته

  .آوردن خواهند داشت ها شانس بيشتري براي رأي كشور و مراكز استان
جامعه و نيز داشـتن يـك    عموميسياسي گرايش بودن به  مايلهمچنين، زنان در صورت مت

شدن در حوزة  نمايندة زن در ادوار گذشته يا شهرهاي ديگر آن استان بخت بهتري براي نماينده
طلـب   ها منتسب به جريان اصالح از سوي ديگر، اگر زنان در مراكز استان. خويش خواهند داشت

موانـع  . تر خواهنـد بـود   ند، احتماالً در جذب رأي موفقگرايي باش ها جريان اصول و در شهرستان
بسيار فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و جغرافيايي بر سـر راه مشـاركت زنـان در سـطوح     
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فرهنگي، نگاه مردسـاالر جامعـه بـه سـاختار     جنسيتي و هاي  كليشه عالي سياست قرار دارند كه
از ايـن موانـع    بردن مشـاركت سياسـي زنـان   ة بـاال ريـزي در زمينـ   قدرت و همچنين نبود برنامه

پـذيري   جامعـه  نهادهـاي  جنسيتي طريقهاي  كليشه اين زدودن و بازتوليد از جلوگيري. هستند
احـزاب و  هـاي انتخابـاتي    فهرستآموزشي، قراردادن زنان در هاي  نهاد وها  مانند خانواده، رسانه

هايي براي توزيـع   راه سياسي زنانو  هاي تخصصي ارتقا سطح دانش و مهارتهاي سياسي،  جناح
كنندة ارتقاي مشـاركت مـدني بـه     متناسب قدرت در نقاط گوناگون كشور خواهد بود و تضمين

اي كـه احتمـال    بـه گونـه  . همراه رشد و بالندگي سياسي جامعة زنان در ايران آتي خواهـد بـود  
جمهـوري    بات رياستبسترسازي براي پذيرش قاعدة مترادف با رجل سياسي براي آنان در انتخا

  .نيز فراهم شود، دور از دسترس نخواهد بود
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