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  سیاستو  ککراتیودم انتخابات

 ها برای زنانکارآمدکردن سهمیه

 

 

 نوشتۀ

 هما هودفر و مونا تجلی

 

 ترجمۀ

 آزاده  مومنی
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 ها برای زنانکارآمدکردن سهمیه:انتخابات دموکراتیک و سیاست عنوان کتاب: 

 
 هما هودفر و مونا تجلی نام نویسنده:

 آزاده  مومنینام مترجم:  

 2011:چاپ اول 

)ولوم   انتشارات شبکه همبستگی بین المللی زنان و قوانین در جوامع مسلمان  WLUML) لندن، بریتانیا  

  2011سال انتشار:

 چاپ اول به زبان فارسی

 فیلیپ فرانک طرح روی جلد:

 طراحی صفحات و صفحه آرایی : 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  



3 
 

 

 مطالب فهرست

  قدردانی

  مسلمان جوامع در قوانین و زنان شبکه درباره

  مترجم و نویسندگان باره در

 کتاب این تاریخچۀ: پیشگفتار

 : مقدمه: زنان و دموکراسی نیابتی1فصل 
 ؟شودمیزنان از سیاست باعث کنارگذاشتن چه عواملی 

 ایدئولوژی جنسیتی دولت

 اجتماعی  وموانع فرهنگی 

 موانع نهادی و ساختاری

 کتاب شاکلۀ

 ثیر آنها بر نمایندگی زنانهای انتخاباتی و تأ: نظام2فصل 

 احزاب سیاسی

 های انتخاباتیعناصر کلیدی نظام

 سه نوع نظام انتخاباتی متداول

 تناسبینمایندگی 

 های اکثریتی/اکثریت نسبینظام

 های مختلطنظام

 تناسبینمایندگی 

 لیستیتناسبیِ نمایندگی 

 پذیر واحدنظام رأی انتقال

 نسبی های اکثریتی/اکثریتنظام

  یت سادهاکثر

 رأی انسدادی

 رأی انسدادی حزبی

 رأی جایگزین

 ایهرنظام دو دو

 های مختلطنظام
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 نظام موازی

 گیرینتیجه

 های جنسیتی و نمایندگی سیاسی: سهمیه3فصل 

 ؟های جنسیتی چیستسهمیه

 های احزاب سیاسیسهمیه

 های قانونیسهمیه

 های رزرو شدهکرسی

 ی جنسیتیهاسهمیه های موافق و مخالف بابرهان

 هاهای موافق با سهمیهبرهان

 هاهای مخالف با سهمیهبرهان

 روندهای جهانی سهمیۀ جنسیتی

 سهمیۀ جنسیتی اتخاذ

 ۀ جنسیتییفراز و فرودهای اجرای سهم

 گیرینتیجه 

 های حزبی: کشورهای شمالی )نُردیک( و بریتانیاسهمیه :4فصل 

 فنالند، سوئد، بریتانیا کشورها: مشخصات

 تاریخی سترب

 های حزبی در کشورهای شمالیسهمیه

 بسترهای اجتماعی و سیاسی کشورهای شمالی

 جنبش زنان

 نظام انتخاباتی

 دموکراتیکفرهنگ سیاسی سوسیال

 های داوطلبانۀ حزبی: مورد سوئدسهمیه

 های جنسیتی در سوئداجرای سهمیه

 های جنسیتی در سوئدطرفداران و مخالفان سهمیه

 های جنسیتی: مورد فنالندگی باال بدون سهمیهنمایند سطح

 عوامل مؤثر بر سطوح باالی نمایندگی زنان

 پیشگامی فنالند

 جنبش زنان
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 نظام انتخاباتی

 متقابل حزبی در میان اعضای زن پارلمانهای همکاری

 رفاهی و اجتماعی قوی  هایاریذگاستسی

 های جنسیتی در بریتانیا: یک مورد ناموفقسهمیه

 م انتخاباتینظا

 ساختار احزاب سیاسی

 گیرینتیجه

 های قانونی: آرژانتین، فرانسه و اندونزیسهمیه: 5فصل 

  کشورها:آرژانتین، فرانسه، و اندونزی مشخصات

 آرژانتین و فرانسه

 های جنسیتی در آرژانتینمربوط به سهمیه ناظراتم

 های جنسیتی در فرانسهاتخاذ سهمیه

 جنسیتی در فرانسه و آرژانتین هایمقایسۀ اتخاذ سهمیه

 ها در آرژانتین و فرانسهاجرای سهمیه

 اندونزی

 تاریخی بستر

 ها در اندونزیاتخاذ سهمیه

 چرخش از نظام انتخاباتی لیست بسته به لیست باز

 واقعی از سهمیۀ نرم به سهمیۀ ها در اندونزی:اجرای سهمیه

 های دادگاه قانونی اساسیچالش

 2009ارلمانی سال نتایج انتخابات پ

 گیرینتیجه

 های رزرو شده: بنگالدش و روانداهای کرسیسهمیه: 6فصل 

 کشورها مشخصات

 بنگالدش

 بستر تاریخی

 زنان« صوری»ها در بنگالدش: نمایندگی اتخاذ سهمیه

 های رزرو شده: به نام زنان و به کام نخبگانکرسی

 ستاوردهای اندکهای فراوان، دها در بنگالدش:کاستیاجرای سهمیه
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 رواندا

 های نوآورانۀ آنرواندا و ویژگی های رزرو شدۀکرسی

 بستر تاریخی

 های رزرو شدۀ قانونی:فعالیت زنان و دولت پس از بحران:اتخاذ کرسی

 های موجودهای رواندا از دیگر سهمیهوجه تمایز سهمیه

 داهای رزرو شده: عوامل مهم در موفقیت روانهای کرسیاجرای سهمیه

 های رزرو شدۀ روانداای بهبود سهمیۀ کرسیفضا بر

 گیرینتیجه

 های جنسیتی موفقسهمیهتخاذ های اساسی به سوی اگام: مالحظات پایانی -7فصل  

 های جنسیتیاندازی کارزار در راه اتخاذ سهمیهآمادگی برای راه

 های جنسیتیسهمیه اجرای موفق اقداماتی برای

 سخن آخر

 نامهواژه

 1مۀ ضمی

 2ضمیمۀ 

 فهرست مراجع
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 About Women Living Under Muslim Laws درباره شبکه زنان و قوانین در جوامع مسلمان

About Women Living Under Muslim Laws 
(WLUML) 
Women Living Under Muslim Laws is an 
international solidarity network with a mission to 
effectively advance women’s equality, gender 
justice, and women’s human rights through a 
variety of channels; providing information, 
research and analysis, training workshops and 
conferences, as well as facilitating a transnational 
and intergenerational collective space for women 
whose lives are shaped, conditioned or governed by 
laws and customs said to derive from Islam. 
 
The network started in 1984 by nine women from 
Algeria, Morocco, Sudan, Iran, Mauritius, 
Tanzania, Bangladesh and Pakistan who came 
together and formed the Action Committee of 
Women Living Under Muslim Laws in support of 
local women's struggles. Since then WLUML has 
linked individual women and organisations and 
now extends to more than 70 countries ranging 
from South Africa to Uzbekistan, Senegal to 
Indonesia and Brazil to France. It links: 
 
� Women living in countries or states where Islam 

is the state religion, secular states with Muslim 
majorities as well as those from Muslim 
communities governed by minority religious 
laws; 
 

� Women in secular states where political groups 
are demanding religious laws; women in migrant 
Muslim communities in Europe, the Americas 
and around the world; 

 
� Non-Muslim women who may have Muslim 

laws applied to them directly or through their 
children; 

 
� Women born into Muslim communities/families 

who are automatically categorised as Muslim but 
may not define themselves as such, either 
because they are not believers or because they 
choose not to identify themselves in religious 
terms, preferring to prioritise other aspects of 
their identity such as political ideology, 
profession, sexual orientation or others. 

 
 

 مسلمان  درباره شبکه زنان و قوانین در جوامع
یک شبکه همبستگی بین المللی است که با هدف اقدام موثر برای 

ارتقای برابری و عدالت جنسیتی و حقوق بشر زنان ایجاد شده است. 

 کارگاه برگزاری ٬این هدف با گردآوری اطالعات، پژوهش و تحلیل

ها، تالش برای تسهیل تبادالت بین ها و همایشنشست آموزشی، های

ت بین المللی ونیز ایجاد  فضای همکاری جمعی برای نسلی و تعامال

های منتسب یا متاثر از شان متاثر از قوانین و سنتزنانی  که زندگی

 شود.اسالم است، محقق می

 ٬ایران ٬سودان ٬مراکش ٬نه زن از کشورهای الجزایر ۱۹۸۴در سال 

 یرایاج کمیته و آمدند هم گرد پاکستان و بنگالدش ٬تانزانیا ٬موریتانی

 در زنان مبارزات از حمایت برای را مسلمان جوامع در قوانین و زنان

 نگامه آن از. نهادند بنیان را شبکه این و داده تشکیل گوناگون مناطق

های متعددی را با موفق شده زنان مستقل و نیز سازمان شبکه ٬کنون تا

 از ٬کشور ۷۰یکدیگر مرتبط کرده و دامنه فعالیت خود را به بیش از 

 تا برزیل از و ٬اندونزی تا سنگال از ٬ازبکستان تا جنوبی آفریقای

می ار دارند قرار شبکه توجه دامنه در که زنانی.  دهد گسترش فرانسه

 بندی کرد:های زیر دستهتوان به گروه

زنان ساکن در کشورهایی که در آنها  اسالم دین رسمی است، یا  �

یت مسلمان، و نیز زنان مقیم کشورهای با نظام سکوالر اما با اکثر

در جوامع اقلیت که قوانین اسالمی درون جامعه اقلیت حکم

 فرماست.

زنان ساکن در کشورهای با نظام سکوالر اما دارای گروههای  �

سیاسی خواهان اعمال قوانین اسالمی، زنان مهاجر درون جوامع 

 .جهان نقاط دیگر و امریکا ٬محلی مسلمان در اروپا

لمانی که قوانین اسالمی به طور مستقیم و یا به واسطه زنان غیر مس �

 شان برزندگی  آنها  حاکم است.وضعیت فرزندان

زنانی که به واسطه تولد در خانواده/جامعه مسلمان ناخواسته  �

شوند، درحالی که به اسالم اعتقاد ندارند یا مسلمان دانسته می

های یژگیدهند هویت خود را به جای مذهب بر اساس وترجیح می

دیگری نظیر  بینش سیاسی، شغل، گرایش جنسی و غیره تعریف 

 کنند.

 چرا این نام را برگزیده ایم؟
دلیل مهمی   Women Living Under Muslim LawSانتخاب نام 

جمع  law کلمه ٬زبان دستور نظر از ٬دارد. با این که در زبان انگلیسی

شبکه تعمد وجود بسته نمی شود ولی  در جمع بستن آن برای اسم 

 «قانون اسالمی»داشته است تا نشان داده شود که قانون واحدی به نام 

ک را ی« جهان اسالم»وجود ندارد و بدین وسیله باور نادرستی است که 

داند به چالش کشیده شده است. این باور پدیده واحد و همگن می

یح ضنادرست که عامدانه و هدفمند گسترش یافته است، ناتوان از تو
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What is in the Name:  Our name challenges the 
myth of one, homogenous 'Muslim world'. This 
deliberately created myth fails to reflect that laws 
said to be Muslim vary from one context to 
another.  The laws that determine our lives are from 
diverse sources: religious, customary, colonial and 
secular. Many different laws simultaneously govern 
us: laws recognised by the state (codified and 
uncodified) and informal laws such as customary 
practices, which vary according to the cultural, 
social and political context. 
WLUML, as a network, has opted for an open 
structure which has been designed to maximise the 
participation of diverse and autonomous groups and 
individuals as well as collective decision-making. 
WLUML does not have formal membership and 
networkers are a fluid group of individuals and 
organisations who maintain regular two-way 
contact with the network. For more information 
please see the WLUML website at 
www.wluml.org. 
 
What are WLUML's mission and focus?  
 Its mission is to strengthen women's individual and 
collective struggles for equality and their human 
rights, especially in Muslim contexts. It achieves 
this by breaking their isolation, by providing 
trainings, and by creating and reinforcing spaces 
for women to share experiences and lend support to 
one another.  This support is created by making 
linkages between women within Muslim countries 
and communities, and with global feminist and 
progressive groups.  In this way WLUML promotes 
the creation and strengthening of both local and 
transnational women’s movements. 
 
Publications, Research, and Media: WLUML 
conducts research, maps various analyses, 
mobilizes knowledge through the organization of 
training workshops, conferences, launch 
campaigns, circulates information regarding 
women's diverse experiences and strategies in 
Muslim contexts and helps to demystify the diverse 
sources of control over women's lives.  It also runs 
the Feminist Leadership Institute for women in 
Muslim contexts.  WLUML's current focus is on 
the four themes of: fundamentalism and identity 
politics, peace building and resisting the impact of 
militarisation on women's lives, promoting and 
protecting women’s equality under laws 
particularly family laws, and sexuality and 
women’s bodily autonomy. Violence against 
women, as a theme, cuts across all of WLUML's 
projects and activities.  Its publications are 

در جوامع مختلف با « اسالمی»این واقعیت است که قوانین موسوم به 

 و سرنوشت ٬هم تفاوت دارند. به باور ما قوانینی که در این جوامع

دهد ریشه های متنوعی نظیر مذهب، عرف، ن را شکل میزنا زندگی

عادات استعماری و یا باورهای سکوالر دارد. در واقع، زندگی ما 

رل قوانینی با مبانی متقاوت است: قوانین حکومتی همزمان تحت کنت

)مصوب یا غیرمصوب( و قواعد غیررسمی جاری در جامعه مانند سنتها و 

های سیاسی و رسوم که خود اینها هم بر اساس شرایط فرهنگی و زمینه

 اجتماعی متفاوت، متنوع و متکثر هستند.

 زمینه ٬طفاین شبکه تالش کرده است با طراحی ساختاری باز و منع

های مستقل و افراد گوناگون را فراهم آورده و گروه بیشتر مشارکت

امکان تصمیم گیری جمعی را تقویت کند. شبکه زنان وقوانین در 

های سیالی از جوامع مسلمان عضویت رسمی ندارد و اعضای آن گروه

افراد و سازمان ها هستند که ارتباطی دوسویه با شبکه دارند. برای 

اطالعات بیشتر لطفا به وب سایت شبکه مراجعه کنید به دریافت 

 صفحه انگلیسی:  wluml.org-farsidariصفحه فارسی :  آدرس های:
.orgwww.wluml 

 
 هدف و تمرکز شبکه  بر روی چه موضوعاتی است؟

هدف شبکه تقویت مبارزات فردی و گروهی زنان برای دستیابی به  

یژه در جوامع مسلمان است. برای و به ٬برابری و حقوق بشر زنان

تک و انزوا از را زنان کند می تالش شبکه ٬رسیدن به این هدف

هد و فضای تبادل تجربیات و آنها را آموزش د افتادگی خارج کند،

پشتیبانی متقابل میان آنها را ایجاد و تثبیت کند. این حمایت از طریق 

 نیز و ٬برقراری ارتباط میان زنان در جوامع و کشورهای مسلمان

شود. بدین های پیشرو در جهان امکان پذیر میها و گروهفمینیست

فراملی زنان را گیری و تقویت جنبش های محلی و شکل  ٬ترتیب شبکه

 ترویج می کند.
 

 رسانه و ها پژوهش ٬انتشارات
های متنوع و های تحقیقی و ارائه تحلیلژهشبکه از طریق انجام پرو

ندازی کمپینها، راههای آموزشی، کنفرانسهمچنین با برگزاری کارگاه

های متنوع زنان در ها، اطالعاتی را در مورد تجارب و استراتژی

کند و پرده از ابزارهای متنوع کنترل مان را منتشر میاجتماعات مسل

های پیاپی دارد. شبکه همچنین دورهزنان در این اجتماعات برمی

آموزشی برای مهارت رهبری فمینیستی برای زنان در جوامع مسلمان 

 کند.برگزار می

های تمرکز کنونی شبکه بر چهار موضوع است: بنیادگرایی و سیاست

گری بر زندگی نظامی آثار برابر در مقاومت و صلح یبرقرار ٬هویتی

 ٬انوادهخ قانون ویژه به قوانین در جنسیتی برابری حفظ و برقراری ٬زنان

 به ٬نان بر بدن و سکسوالیته خود. خشونت علیه زنانز تسلط آخر در و

ها و اقدامات شبکه مدنظر قرار پروژه تمام در مشترک تم یک عنوان

 و فرانسه ٬های انگلیسیشبکه که اغلب به زبان گیرد. انتشاراتمی

http://www.wluml.org/
http://www.wluml.org/
http://www.farsidari-wluml.org/
http://www.farsidari-wluml.org/
http://www.farsidari-wluml.org/
http://www.farsidari-wluml.org/
http://www.wluml.org/
http://www.wluml.org/
http://www.wluml.org/


9 
 

primarily in English, French, Arabic (and some in 
other local languages based on the need 
assessments and in response to the request  from  
activists on the ground ) are freely available on the 
website at www.wluml.org. Networkers also 
translate information into numerous other 
languages. There are also printed versions of our 
selected publications, some of which are available 
on  Amazon and other virtual  bookstores. 
Collective Research for Action and Training 
Projects and Coalition for  Women’s Human 
Rights: 
 
� Exchange programme:  Women from various 

Muslim contexts came together and compared 
how women’s legal and cultural rights and 
gender role have been practiced in different 
Muslim contexts (1988).  

� Mothers of Algiers (1987-1993) 
� Qur’anic interpretations meetings: women 

reading and interpreting Qur’an for themselves 
(1990-2004) 

� Women and Law in the Muslim world 
programme (1991-2001) 

� Women’s Reproductive Rights (1993- 1998) 
� Vienna Tribunal Campaign (Women’s Rights 

are Human Rights) (1991- 1995) 
� Feminism in the Muslim World Leadership 

Institutes (1998, 1999, 2007, 2009) 
� Gender, Militarization and displacement in 

Muslim contexts (1999-2002) 
� Initiative for  democratizing  Afghan Family 

Laws – INSAF (2002 - present) 
� Dress Codes and Modes: Politics of Women’s 

Clothing  in Muslim Contexts (2003 – Present) 
� The International Coalition on Women Human 

Rights Defenders, 
http://www.defendingwomen-
defendingrights.org   (2005 – present) 

� The Feminist Dialogue,  
http://www.defendingwomen-
defendingrights.org (2006 - present) 

� The Global Campaign to Stop Killing and 
Stoning Women! (2007 - present) 

� Women reclaiming and re-defining cultures: 
Asserting rights over body, self, and public 
spaces (2008-2011) 

� Violence is not Our Culture campaign, 
http://violenceisnotourculture.org/  (2009 to 
present) 

� Gender Equality Program (2008-present). 
� Women’s Empowerment and Leadership 

Development for Democratization  (2012 to 
present) 

 

 و نیازمندی حسب ٬های محلیزبان به نیز تعدادی و) است عربی

رت رایگان بر روی وب سایت در صو به( ای منطقه فعاالن درخواست

های محلی دسترس عموم است. اعضای شبکه نیز مطالب را به زبان

شارات برگزیده نیز به کنند. نسخه کاغذی برخی از انتخود ترجمه می

رسد که تعدادی از آنها در سایت آمازون و تعدادی در دیگر چاپ می

 های مجازی برای خرید موجود است.فروشگاه
 

 و آموزشی های پروژه ٬اقدامات ٬عناوین برخی از تحقیقات

 زنان بشر حقوق برای ها ائتالف
 برنامه مبادله: طی نشستی زنانی از کشورهای مختلف مسلمان �

های گوناگون از اسالم و حقوق به  بحث و مقایسه برداشت

های جنسیتی در جوامع مختلف پرداختند زنان و نفش

(۱۹۸۸) 

مادران الجزایری: کمپین حق حضانت برای مادران در ازدواج  �

 (۱۹۸۷-۱۹۹۳های دو ملیتی ) 

 (۱۹۹۰-۲۰۰۴بررسی و تحلیل فمینیستی آیات قرآن ) �

 (۱۹۹۱-۲۰۰۱وامع مسلمان )برنامه زنان و قوانین در ج �

 (۱۹۹۳-۱۹۹۸حقوق باروری و حق کنترل بر بدن ) �

-۱۹۹۵کمپین تریبونال وین )حقوق زنان حقوق بشر است( ) �

۱۹۹۱) 

 -۲۰۰۹.آموزشکده رهبری فمینیستی در جوامع مسلمان ) �

۲۰۰۷- ۱۹۹۹-۱۹۹۸) 

 مسلمان جوامع در پناهندگی و گری نظامی ٬جنسیت �

(۲۰۰۲- ۱۹۹۹) 

اتیک سازی قانون خانواده در افغانستان برنامه دموکر �

 تا کنون( ۲۰۰۲)انصاف( )

قوانین و مقررات پوشش و مد: بررسی تاریخی سیاسی و  �

 تا کنون( ۲۰۰۳اجتماعی  پوشش زنان در جوامع مسلمان )

ائتالف بین المللی برای  دفاع از   مدافعان حقوق بشر زنان  �

 تا کنون( ۲۰۰۵)
� -http://www.defendingwomen

 defendingrights.org 
 تا کنون( ۲۰۰۶گفت و گوی فمینیستی ) �
� -http://www.defendingwomen

defendingrights.org 
 تا کنون( ۲۰۰۷و سنگسار )کمپین جهانی برای توقف قتل  �
�  stoning.org/-http://stop 
بازخوانی و بازپس گیری فرهنگ توسط زنان: تصریح حق  �

 (۲۰۰۸-۲۰۱۱کنترل بر بدن )

 تا کنون( ۲۰۰۸برنامه برابری جنسیتی ) �

 تا کنون( ۲۰۰۹کمپین خشونت فرهنگ ما نیست: ) �
http://violenceisnotourculture.org/ 

 توانمندسازی زنان و تقویت توان رهبری برای دموکراتیک

http://www.wluml.org/
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/
http://feministdialogue.isiswomen.org/index.php
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/
http://stop-stoning.org/
http://stop-stoning.org/
http://violenceisnotourculture.org/
http://violenceisnotourculture.org/
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/
http://stop-stoning.org/
http://violenceisnotourculture.org/
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 در باره نویسندگان و مترجم

را  وااست. تحقیقات و تخصص  در منتریال شناسی در دانشگاه کنکوردیاپروفسور مردوم  هما هودفر

، وش ای حول و حمیدانی گسترده  تحقیقاتمیباشد.  او   تصاد سیاسی، جنسیت و توسعه      اقحوزهای در

مدنی    نه    جنبش زنان   ،حوزه عمومی و جامعه  یا غانی در ایران و        ،در خاورم ناهندگان اف مهاجران و پ

ستان  سلمان در غرب حجاب و اقیلیت ،پاک ست های     ،های م سی    سیا شنا  تنظیم خانواده و ،جمعیت 

ستراتژ  راهبردهای توانمندسازی ت گذارهای توسعه و  سیاس   ری،بهداشت بارو  و  زنان بومی، هاییو ا

ست    شورهای ایران  و محلی ملی سیا ست.      ،در ک ستان انجام داده ا صر و افغان سال  م با  1991او از 

حاصیل این   .میکندهمکاری  زنان و قوانین در جوامع مسیلمان سیازمان فمینیسیتی    پژوهشیی بخش  

 های او به شرح زیراستتحفیفات در مقاالت متعدد  اتشار یافته است .کتاب

 Women’s Sport As Politics In Muslim Contexts; London: WLUML (2015);  Sexuality in Muslim Contexts: 
Restrictions and Resistance ( edited with Anissa Helie). London: Zed Books (2012);   The Muslim Veil in 
North America: issues and debates (edited  with Sajida Alvi, and Sheila McDonough(, Toronto: 
Canadian Scholars’ Press (2003). Building Civil Societies: A Guide for Social and Political 
Participation.  France: Women Living Under Muslim Laws. (With Nelofer Pazira);  Between Marriage 
and the Market, Berkeley: University of California Press(1997); Shifting Boundaries in Marriage and 
Divorce in Muslim Communities (1996); Women and Law Program; France: WLUML; Development, 
Change, and Gender in Cairo: A View from the Household (edited  with Diane Singerman(, 
Bloomington: Indiana University Press. 

سفورد     خاورمیانه  مطالعاتخود را  مرکز  فوق دکترا دوره   نا تجلیمو شگاه آک و امیگذراند. در دان

ات لعمطا شناسی ومردم ، شناسیجامعه، ات دکترای  خود را در رشته علوم انسانی)علوم سیاسی    مطالع

ضوع    ی(دین سی زنان   باتمرکز بر  مو سیا سلمان و     حقوق  شورهای م  شور و کدتطبیقی دید  با در ک

  آمریکا انجمن علوم سیییاسییی به پایان رسییاند.  دانشییگاه کنکوردیا در کانادادر  ایران و ترکیه 
American political science association)  جایزه بهترین مه       (   نا یان  نان علوم  دکترای در بخش پا ز

با   "زنان و تسیییاسیی" پژوهشییی برنامه با 2008زنان را به او داد. او از سییال  اتمطالعو  سیییاسییی

ستی     سلمان سازمان فمینی ضر یکی از این نتایخ  همکاری  زنان و قوانین در جوامع م میکند و کتاب حا

  :میباشد. او همچنان  مقاالت متعددی  از جمله
“Islamic Women's Groups and the Quest for Political Representation in Iran and Turkey,” Middle East 
Journal 2015,  Vol 69 (4): 563-581 “Women’s Dress and the Politics of Access to Political 
Representation in Contemporary Turkey,” Anthropology of the Middle East 2014, 9(2): 72-90. 
“Gender Quota Adoption in Post-Conflict Contexts: An Analysis of Actors and Factors Involved,” 
Journal of Women, Politics & Policy 2013, 34(3): 261-285. “Notions of Female Authority in Modern 
Shi’i Thought,” Religions 2011, 2(3): 449-468. 
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 ،اتوا،  (Carlton)دانشیییجوی دکتری علوم سییییاسیییی در دانشیییگاه کارلتون    آزاده مومنی

سی و روابط بین     سیا ست. وی افزون بر حوزه علوم  صه حقوق زنان نیز مطالعات و  کانادا الملل، در عر

زمینه حقوق زنان و   از کارهای تحقیقاتی وی می توان به پژوهش در      ؛هایی انجام داده اسیییت  پژوهش

صدور ر کودکان  شترین میزانِ أبا تمرکز بر چگونگی  سانی    ح ی برای زنان، با در نظرگرفتن بی قوق ان

 نسازمان مبارزه با جرم و مواد مخدر سازما  وی همچنین با کرد. با یونیسف ایران اشاره   همکاری در 

شیوه  (UNODCملل ) سانی، بهره  های جلوگیری ازدر رابطه با  سی از زنان و از  قاچاق ان شی جن  دواجک

 همکاری داشته است.اجباری 
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 یقدردان

 

اران های آموزشی گرفته تا همکدگان در ارگانکنناند، از مشارکتافراد بسیار در این برنامه سهیم بوده

ر تک آنها را ذکتوانیم در اینجا نام تکمطالعاتی و فعاالن حقوق  زنان. نمی ۀاین حوز و پژوهشگران

،  ,Sadia Ahmed ، سعیده احمد,Farida Shaheed سپاسگزاریم. از فریده شهیدکنیم اما از تمامی آنان 

تشکر های مستمرشان به خاطر حمایت Diane Singerman  رمنو دیان سینگِ Vivienne Wee ویوین وی

که در شرایطی  Faizun Zackariyaکریا زو فیضون  Chulani Kodikara. از چوالنی کودی کارا کنیممی

های آموزشی ما شرکت کرده و به ما کمک کردند تا مناظرات یران سفر کرده و در کارگاهدشوار به ا

 کنیم.کر می مربوطه در سریالنکا و هند را بهتر درک کنیم، تش
 

برابری جنسیتی همکار ما بود و تجارب خود را از  ۀکه در برنام Rashida Manjooاز رشیده مانجو  

به  Rashida Manjoo همچنین از استفن شرلوک و ر اختیار ما قرار دادآفریقای جنوبی و دیگر کشورها د

-های جنسیتی در اندونزی سپاسگزاریم. افزون بر این، قدردان بینشسهمیه پیرامون هایشخاطر داده

 های ارزشمند کیمبرلینسبت به اقتدار زنانه در اسالم و توصیه   Lynda Clarke  لیندا کالرک فکریِهای 

های جنسیتی در کشورهای در حال توسعه به ویژه مورد سهمیه ۀدربار Kimberley Manningمنینگ 

 های مربوط به مشارکتها و پیشرفتها تحلیل نظریهرواندا هستیم. این اثر تا حد زیادی مرهون سال

 الراپد ، درود Anne Phillips فیلیپ های جنسیتی در آثار افرادی از جمله آنسیاسی زنان، سهمیه

Drude Dahlerup,   موناکروکMona Krook رکنی. از نازنین شاهاست  Nazanin Shahrokni   که پژوهش-

که زمان زیادی را صرف بازخوانی پیشنویس اولیه کرد  Rima Atharهای اولیه را آغاز کرد و ریما عطار 

دانی خود را نسبت به برای ویرایش این اثر سپاسگزاریم. همچنین قدر Marlene Caplan و مارلن کاپلن

 .کنیمابراز می  Susie Brier و سوزی بریر Nandita Dutta ناندیتا دوتا 
 

نمایندگی سیاسی زنان و سیاست انتخاباتی  ۀهای مهمی درباراز منابع ارزشمند آنالین که داده

های به روز ها و دادهمند شدیم. در این پژوهش به ویژه از نمودارها، جدولکنند، بهرهگردآوری می

های انتخاباتی و دموکراسی همیاری المللیبین ؤسسۀهای بین دولتی از جمله مسازمان

(International IDEA, www.idea.intاستفاده کردیم. اکثر داده )ا: هسهمیه ۀهای این اثر از برنام

 ۀو اتحادی IDEAکه توسط ( www.quotaproject.orgهای زنان )های اطالعات جهانی سهمیهپایگاه

و دانشگاه استکهلم سازماندهی شده استخراج شده است. از دیگر  (IPU, www.IPU.orgالمجالس )بین

 المللیِ، شبکه اطالعات بین(www.cwgl.rutgers.eduجامع مانند مرکز رهبری جهانی زنان ) منابعِ
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ت انتخاباتی اطالعا ۀ، و شبک(iKNOW Politics, www.iknowpolitics.orgزنان در سیاست )

(www.aceproject.org )ایم.نیز بهره برده 

  پذیرفترا   کتاباین  بسیاری از تعهدات دیگر ترجمه با وجود  درگیری با آزاده مومنی که عمیقا  از ما 

سیاری بمدیون چنین . ما همپیوسته عمل نمیببه زبان فارسی او ترجمه این  اثر   و عالقه بدون تعهد. سپاسگذاریم 

تا ترجمه روشن  ندکه تمام یا بخشی از متن ترجمه شده را خوانده و به ما کمک کرد مانفارسی زبان همکاران زا

طور خاص از سخاوت دکتر فاطمه صادقی که زمان و تالش قابل ما ب. قرار دهیم هستیم در دسترس خوانندگان  یتر

 .ممنون و متشکر هستیم بهبود متن اختصاص دادبه  توجهی 
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 کتاب نیا ۀخچیتار: شگفتاریپ

 

های مطالعاتی و تحقیقاتی برایم جالب بوده و اهمیت هشناس، همواره تاریخچۀ برنامبه عنوان یک مردم

د. نشوپروژه در این مرحله مشخص می االت مطرح شده و مخاطبینِؤس اهداف وداشته، زیرا زمینه، 

 نزدیکتری با نویسندگان برقرار کند. ۀکند که خواننده رابطآشنایی با این تاریخچه کمک می

ها، های متعدد، مقاالت، کنفرانسپژوهش ۀگردد که ثمرتاریخچۀ این اثر به پانزده سال پیش باز می

های بسیاری با محققان  و فعاالن حقوق زنان از های آموزشی گوناگون و نشستگاهمیزگردها، کار

و در میان اعضای شبکه زنان و قوانین  1995سرتاسر دنیا بوده است. ایدۀ ابتدایی این اثر در سال 

چهارمین کنفرانس  ۀدر حاشی (شودمی خوانده "ولوم")که زین  پس به اختصار  1در جوامع مسلمان

 با موضوع زنان و توسعه که در پکن برگزار شد، شکل گرفت.جهانی 

 ۀهای غیردولتی بود، دربارریزی بخش سازمان، که مدیر برنامه2پس از سخنرانی پروفسور شارلوت بانچ

کنندگان به این نتیجه از شرکت ، من و چند تن1985-1995 ۀهای چشمگیر زنان در دهپیشرفت

ها، فاصله داریم. قلمروی بسیار مهمی که حضور زنان این پیشرفت ۀینتحقق به بارسیدیم که هنوز هم 

ها، مجالس سنا، های حاکمه  از جمله پارلماندر آن محدود بوده است، ساختارهای سیاسی و هیأت

ست. فقدان حضور زنان در ا گیری در سطوح باالهای تصمیمناهای قانون اساسی و دیگر ارگدادگاه

 ها به بحثیاز تحقق حقوق شهروندی کامل و برابر زنان شده است. این گفتگو ها، مانعاین ارگان

 های مختلف و تحقیقات الزم انجامید.وحوش استراتژیحول

   4گاه پاکستاننیستی از جمله ولوم و شرکتیهای فمنسازمابا دیگر  3ائتالف برای برابری در مغرب

 هایی را آغاز کرد. این ائتالفنان فعال بودند، همکاریکه در راه ارتقای عدالت جنسیتی و حقوق بشر ز

                                                           
1Women Living Under Muslim Laws (WLUML( 

یکی از فعاالن،  1970است و از دهۀ  Women’s Global Leadershipبنیانگذار و مدیر مرکز  (Charlotte Bunchپروفسورشارلوت بانچ )2

 های فراملی و حقوق بشری و مدنی زنان بوده است.نویسندگان و سازماندهندگان پیشگام در جنبش
 

 
3Egalite-Collectif 95 Maghreb نند. کحقوق دموکراتیک زنان فعالیت میهای تونسی و الجزایری است که در راستای ائتالفی از سازمان

در پاکستان فعالیت خود را آغاز کرده و دفاتری در الهور، اسالم آباد و کراچی  1975مرکز منابع زنان شرکت گاه، سازمانی است که از سال 

 (http://www.shirkatgah.orgدارد )
4 Shirkat Gah 
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رابر ببرای تدوین قوانین  مادهصد "شناس بود که  سندی را با عنوان شامل تعداد زیادی وکیل و جامعه

.  اصالح قانون 5تهیه کردند  "صد گام(مربوط به احوال شخصیه و قوانین خانواده در مغرب )یک

در  این حرکت جمعی جنبش زنان در جوامع مسلمان بوده است و ۀریندی ۀخانواده، همواره خواست

 "دنیای اسالم"واحد برای  ۀخواهان یک قانون خانواد یوهاب ۀاب اسالمگرایان که تحت رهبری فرقجو

فته و دموکراتیک گر ۀقانون خانواده و ازدواج جنب ۀبودند، تهیه و تنظیم شد.  بر اساس این سند، الیح

 شدند.برخوردار می برابرق همسران از حقو

وحوش آن سند در جوامع مسلمان برگزار کردند و بعد از ای حولو منطقه آنها چندین کنفرانس ملی

با شرکت نمایندگان زن از کشورهای مختلف تشکیل   "پارلمان  نمادین"آن در کنفرانس پکن یک 

 روز طیبه این پارلمان عرضه کردند. در  خانواده برابر را ۀدادند. در آن روز چند الیحه از جمله الیح

کرده  و سرانجام در پایان روز آن را  سیرنمایندگان این پارلمان از جهات مختلف این الیحه را بر

 تصویب کردند.

حضور  -به ویژه از کشورهای مسلمان -یک روزه، حدود دوهزار زن از سراسر دنیا   ۀدر این جلس

های جدید اصالح قانون خانواده در کشورهای ها و استراتژیظهور افقساز داشتند. این ابتکار زمینه

افزون بر این،   6مندسازی زنان بوده است.انکه تا به امروز مهمترین مانع بر سر راه توشد مسلمان 

-تواند در شکلها میزنان در پارلمان  ۀکه حضور گستردبود  یادآور این  "پارلمان نمادین"مناظرات 

حضور  ،نپک کنفرانسِدیگر جلسات از و بسیاری جلسه جوامع تأثیرگذار باشد. در این  ۀگیری آیند

جنبش زنان تبدیل  شد. از این  ۀبه دغدغ یهای جهان بیش از هر زمان دیگرکمرنگ زنان در پارلمان

مایندگی ن های کلیدی با هدف دستیابی به میزان باالترِلوم بیشتر بر استراتژیوُ هایهتاریخ به بعد، مناظر

های ملی کشورشان حضور سیاسی زنان متمرکز شد. ما همگی موافق بودیم که اگر زنان در پارلمان

 ی مسلمان تصویب خواهداحقوق خانواده در بسیاری از کشوره ۀداشته باشند، الیحتری مؤثرو  وسیع

ود وانین آغاز کرده بزنان و ق ۀالمللی را دربارالمللی ولوم پژوهشی بینبین ۀشبک1991در سال  شد.

این  7که یکی از چهار کانون تمرکز آن زنان و مشارکت رسمی و غیررسمی آنان در سیاست بود.

این واقعیت  متوجهمدارتر آگاهی داشت و زن سازمان از اهمیت ارتباط میان نمایندگی سیاسی و قوانینِ

                                                           
بودند که پیرو یک قانون خانواده باشد. فعاالن حقوق زنان با تدوین سند خود، با  "جهان مسلمان"در آن زمان، اسالمگرایان خواهان یک 5

 ( به این فراخوان پاسخ دادند.http://www.wluml.org/node/467صد گام )عنوان یک
 

 
برای قوانین دموکراتیک های مختلف از کشورهای مسلمان کارزاری را با هدف رهنمودهای جهانی ائتالفی از فعاالن و سازمان  2009در سال6

 www.musawa.orgالمللی حقوق بشر و اسناد اسالمی، حقوق زنان تأمین شود: اسالمی تشکیل دادند که بر اساس اسناد بین
ربۀ جکه حاصل ده سال پژوهش، تحلیل و ت حقوقمان را بدانیم: زنان، خانواده، قانون و عرف در دنیای اسالمالمللی مراجعه کنید به کتابچۀ بین7

 اند.های مشارکت کردهایی است که در بیش از بیست کشور آسیایی، آفریقایی و خاورمیانهگروه
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عاد تلزم مشارکت سیاسی فعال در ابکه تغییر قانون خانواده از طریق فرآیندهای پارلمانی مسنیز بود 

رسید جامعۀ مدنی پاکستان گیری است. در آن زمان، به نظر میهای تصمیمجامعه و کانون ۀگسترد

در این مباحث پیشگام است و پیشنهاد شد که همکاران ما در آنجا تحقیقات اولیه را آغاز کنند. 

های ین زمینه انجام داده بودند در کارگاهدر ا ایهای گستردهکه پژوهش 8عورت ۀسسؤگاه و مشرکت

که موضوع اصلی این اثر  -راهای جنسیتی در فرآیندهای رسمی انتخابات اهمیت سهمیه ،چند روزه

های جنبش زنان پاکستان و جامعۀ مدنی این شد ها و پژوهشبرجسته کردند. حاصل  فعالیت -است

ی در انتخابات محلی و پارلمانی دست پیدا کرده جنسیتی قابل قبول ۀکه امروزه این کشور به سهمی

 9است.

در ایران بودم و شنیدم که  1997پژوهشی زنان و قوانین، در زمان انتخابات  ۀمن هنگام فعالیت برنام

 ثبت نام، برای ریاست جمهوری 1980-1984های اعظم طالقانی، از نمایندگان پارلمان در سال

واند تپندارند یک زن نمیکار و رهبران سیاسی که میون محافظهکه مذهبی تعجبی نداشت کرده بود. 

طالقانی چالشی بود برای وضع  خانم اقدام اماداشته باشد، او را رد صالحیت کردند.  سلطهبر مرد 

موجود که امکان احراز پست ریاست جمهوری در ایران توسط یک زن را مطرح کرد. این امر باعث 

مختلفی مطرح  هایدیدگاهها ها و مغازهها و در کوچه و بازار، تاکسیانیهمیشد در میان مردم، در م

-نظیر بوتو و دو نخستکردند که بی(. بسیاری از زنان به این موضوع اشاره میHoodfar 2000شود )

 ند. این موضوع مباحث و مناظراتاهضیاء و شیخ حسینه، توسط مردم انتخاب شد هوزیر بنگالدش، خالد

 در پی داشت.، هم در ایران و هم در خارج از کشور ،کاردر نشریات لیبرال و محافظهرا ی اگسترده

نظر از توان بالقوه برای رهبری زنان، دامنۀ این مباحث به طور کلی به نقش زنان در سیاست  صرف

رایج در  ۀانتخاباتی کشیده شد. پیگیری این مباحث در ایران و دیگر کشورهای مسلمان این فرضی

زنان به سیاست عالقمند نیستند و زنان مسلمان نسبت به دیگر زنان، "که را ادبیات علمی و عمومی 

 ال برد.ؤزیر سی بیش از هر زمان دیگر "دهندمایل را به امور سیاسی نشان میتکمترین 

، به یک کارگاه آموزشی با موضوع نمایندگی سیاسی زنان در مصر 1999حدود دو سال بعد در سال 

یتی های جنسگفتمان جهانی در رابطه با سهمیه ها،بحثشد دعوت شدم. کانون در قاهره برگزار میکه 

ثر های جنسیتی نبود، زیرا اکجالب آن بود که موضوع اصلی، مخالفت یا موافقت با سهمیه ۀبود. نکت

در فرانسه  هکنندگان با این گونه مباحث در پاکستان، هندوستان، سوئد، بریتانیا و به ویژمشارکت

انداز فلسفی، مردان تاریخ سکوالر، از لحاظ قانون اساسی و چشمه رغم برخورداری از )کشوری که ب

                                                           
8 Aurat 

 Krook (2009), Shaheed, Zia, and Warraich (1998), andبرای اطالعات بیشتر در مورد نمایندگی سیاسی زنان در پاکستان به 9

Hanif (2009.مراجعه کنید ) 
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آشنا بودند؛ در واقع موضوع مورد بحث این بود که آیا در کشوری مانند مصر اند(در آن مسلط بوده

نندگان کای از مشارکتعده .های جنسیتی معنادار استکه حکومت استبدادی دارد ، تقاضا برای سهمیه

کردند که فارغ از نوع رژیم سیاسی، حضور زنان در سیاست انتخاباتی ضروری است، در استدالل می

-ای دیگر بر آن بودند که هدفمند کردن اقدامات فعاالن حقوق زنان در راستای سهمیهحالی که عده

 گر موضوعات حائز اهمیت نیست.دی ۀهای سیاسی در شرایط فعلی و با فقدان دموکراسی به انداز

های زمینه یدمبارک تا ابد بر سر قدرت نخواهد بود و با رئیس جمهور اما گروه سوم بر آن بودند که

الزم برای نمایندگی معنادار سیاسی زنان در آینده فراهم آید )جالب آنکه انتشار این کتاب، با سرنگونی 

های هرکت وسیع زنان در تظاهرات خیابانی گروهای تونس و مصر همزمان شد و با وجود شرژیم

 10های آنان را نادیده بگیرند(.در آن دارند که حقوق زنان و خواسته واپسگرا سعی

ای ههای زنان از جمله ترویج سهمیهاین میزگرد توافق بر این شد که مبارزات برای خواسته ۀدر خاتم

همراه  دید بلندمدت برای استقرار دموکراسی گیری  باید همزمان و با یکجنسیتی در سطوح تصمیم

تلخ جنبش ضد استعماری در مصر و الجزایر و نیز انقالب فرانسه که  ۀباشد. همینطور با توجه به تجرب

های جنبش زنان و تالش برای دیده گرفتند، موافقت  شد که محور اصلی، فعالیتاحقوق زنان را ن

ن صورت ضمانت حقوق بشر زنان و مشارکت سیاسی آنان واقعی باشد که در آ موکراسیداستقرار 

 11را تشکیل خواهد داد.  های اساسیاز هسته یکی

رفت تر گهای جنسیتی در خاورمیانه و آفریقای شمالی هنگامی شکل جدیمناظرات مربوط به سهمیه

صاص کرسی به کاندیداهای زن اخت 30ای نامهطی توافق 2002که احزاب مسلط مراکش در سال 

دادند. به همین ترتیب در آسیای جنوبی، در پی اقدامات فعاالن حقوق زنان، حکومت بنگالدش تعداد 

ی ها مورد بازنگررزرو شده برای زنان را افزایش داد و در پاکستان نیز نظام سهمیه انتخاباتیِهای کرسی

مروری از این مناظرات را مندی من به این موضوع، ولوم از من خواست که به عالقه نظرقرار گرفت. 

منتشر شد.  2002برای یک کارگاه آموزشی آماده کنم که پس از آن به صورت یک کتابچه در سال 

ا کارشناسی ارشد خود ر ۀرکنی، پژوهشگر جوان ایرانی که با من همکاری داشت و رسالاز نازنین شاه

اما همکاری ما متوقف شد زیرا من  ،با موضوع زنان و سیاست انجام داده بود، دعوت به همکاری کردم

                                                           
ها لغو این سهمیه 1986های جنسیتی در پارلمان را داشت. اما طی بازنگری در قانون انتخابات در سال ، تجربۀ سهمیه1972مصر در اوایل 10

تنها  -، سهمیۀ جدیدی برای انتخابات پارلمانی در نظر گرفته شد که علت آن  تعداد بسیار اندک زنان در پارلمان 2007شد. سپس در سال 

های عمومی را به خود اختصاص داده بود، اما پس از سرنگونی حکومت مبارک، های جنسیتی بخش مهمی از مناظرهیهبود(. اگرچه سهم -درصد2

 شود یا خیر.ها به طور جدی در کارزارهای قانون اساسی پیگیری میهنوز روشن نیست که آیا این سهمیه
های جنسیتی در مصر برگزار شده است که بسیاری از زنان در آن شرکت ای با موضوع سهمیههای متعدد منطقهاز آن زمان تا کنون کنفرانس11

 اند.کرده
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اه شدن دادگشدم که هدف آن  جلوگیری از رسمیکارزاری به نمایندگی از طرف شبکه ولوم درگیر 

اد کشورهای اروپایی پیشنهاز مسلمان در کانادا و برخی  جماعاتشرعی بود که رهبران اسالمگرا برای 

 کرده بودند.

تی های جنسیبار دیگر به موضوع سهمیهیک که یافتم  راسرانجام فرصت آن  من که ۲۰۰۷در سال 

ه، دیگر در این فاصل سویاز  شد.دکتری عازم دانشگاه برکلی  ۀبپردازم، نازنین برای مطالعات دور

ن جنبش . نتایج این  تحقیقات برای فعاالندهای زیادی در این زمینه انجام و به چاپ رسیده بودپژوهش

-یوهشها و ای برای انتخاب  نوع سهمیهبسیار آموزنده بود و نکات ارزنده سیزنان و طرفداران دموکرا

مباحث برای فعاالن حقوق زنان، در تهران یک  نوعاین  ۀدر پی داشت. به منظور ارائ هااجرای آنهای 

 "ای و سیاست انتخاباتی زنانهای سهمیهنظام ۀگفتمانی دربار"با عنوان  را کارگاه آموزشی سه روزه

 ۀکه حوزبرگزار کردم. در این کارگاه آموزشی از مونا تجلی، دانشجوی مقطع دکتری  2009در مه 

 این کتاب همکاری کند. ۀبا من در تهی ، دعوت کردم کهبود خاورمیانه درمطالعاتی او زنان و سیاست 

ا جنسیتی رهای های بسیاری را بررسی کردیم تا نقاط قوت و ضعف اجرای سهمیهنمونه در این تحقیق

کار  ،اثر حاضر حاصل مطالعهها ارائه کنیم. ران سهمیههواداها را به به دست آورده و مهمترین آموزه

ویس نپژوهشگران و همچنین دریافت بازخورد هاى متعدد فعاالن حقوق زنان و همکارانى است که پیش

 به آنها مدیونیم. و ما اندمطالعه کرده ییا کل به صورت جزئی کار را

 

 ما هودفره
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 ولا فصل 

 نیابتیدموکراسی  و زنان

یاسی گیری سترین وجه دموکراسی نیابتی این است که منافع اکثریت، در چارچوب تصمیمبرجسته

ها و تصمیمات از منافع اکثریت ملت حمایت مشیها، خطشود؛ یا دست کم در نظریهمنعکس می

منابع  ۀهای دموکراتیک، توزیعِ تا حد ممکن عادالنسیاستگذاریظری، کانون شود. در واقع از لحاظ نمی

(. بر این اساس، یک نظام Singerman and Hoodfar, 1996های آینده است )باحفظ منافع نسل

ه آنکه گیری ایجاد کند، نشهروندان در تصمیمتمامی سیاسی دموکراتیک باید فضایی را برای حضور 

از شرکت در سیاست  رایا اینکه یک بخش از جامعه  ،و قدرت بیشتری بدهدبه یک گروه مزایا 

دموکراسی، هنوز راه  این ویژگیِ ۀ(. اما با وجود پذیرش گستردPhillips 1993, p. 5کند)  محروم

 صورتها به درازی تا تحقق عینی آن وجود دارد. در سرتاسر تاریخ ، محرومیت بسیاری از گروه

، های هویتی مانند جنسیت، نژاد، قومیترهای سیاسی، به ویژه بر اساس ویژگیسیستماتیک از ساختا

محروم  های، مانع کارکرد کامل دموکراسی بوده است. با این حال، مبارزات وسیع گروهمالکیتطبقه یا 

عمل به نحوی گسترش داده  در دموکراسی را به تدریج ۀبرای احقاق حقوق دموکراتیک خود، حیط

 غیرنخبه را هم در برگیرد. ۀا و حقوق طبقکه  تقاضاه

مردان بوده  ۀسیاست همواره مردمحور و تحت سلطحوزۀ اند، همانگونه که زنان به خوبی درک کرده

های پیچیده و هوشمندانه و گاهی پیش پا افتاده در صدد و تا به امروز نخبگان مرد با اعمال استراتژی

ت فضایی سیاس ۀمردانه در عرصسلطۀ اند. مات سیاسی بودهحفظ برتری خود و نیز اثرگذاری بر تصمی

های مختلف مانع از آمیزی،  را برای زنان  به وجود آورده است و با شیوهخصومت اگر نه غیردوستانه،

ا ترین تشماری دارند، از پیچیدههای بیجلوه های مردانهشود. این استراتژیآنان  می  شرکت فعال

ر است که حضو اتیسیاسی در ساع ای غیر رسمیِهونه سادۀ آن برگزاری نشستترین آنها. نمساده

 12ت.ممکن اسناتقریباً  هادر آن -اند های فرهنگیهای خانوادگی و محدودیتکه درگیر مسؤلیت -زنان 

. تاریخ دنهای کافی برای دموکراسی حقیقی نیستشدن ضمانتبدیهی است که حق رأی و حق انتخاب

                                                           
شده، برگزاری های خانگی است. از دیگر مواردی  که باعث محرومیت زنان میدر بسیاری از جوامع این محرومیت ناشی از مسئولیت12

شود؛ جایی که های رسمی سیاسی در مساجد برگزار مینشستهای مردانه بوده است. در جوامع اسالمی، های غیر رسمی در باشگاهنشست

نشستند. در نتیجه مشارکت واقعی نداشتند. تأمین مالی مبارزات انتخاباتی بایست جدا از مردان میزنان یا حق ورود به آن را نداشتند یا آنکه می

-کتهای اجتماعی داشتند و مشاردسترسی اندکی به شبکه هم عامل اصلی دیگری در محرومیت زنان در عرصۀ سیاست بود، به ویژه زنانی که

 کردند که در راستای تأمین منافع خودشان باشد.کنندگان ثروتمند هم از کاندیداهایی حمایت می
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دهد. بیش از صد سال طول کشید تا مبارزات سی زنان به خوبی این موضوع را نشان مینمایندگی سیا

های دیرپا )مانند فرانسه، بریتانیا، و ایاالت متحده( به ثمر های سیاسی زنان در دموکراسیو فعالیت

های بعد همچنان شکاف حقوق کامل سیاسی آنان به رسمیت شناخته شد؛ گرچه در دهه نشست، و

نمایندگی زنان و مردان وجود داشته است. بنابراین، شناسایی  در انتخابات پارلمانی و بزرگی

راستای تداوم مبارزات موفق برای اصالحات و از میان  زنان گام مهمی در سازوکارهای محرومیتِ

 برداشتن موانع در فرآیندهای سیاسی است.

ت پیدا کردند، میگذرد و حدود پنجاه به حق رأی دس 13تقریباً یک قرن از زمانی که زنان در غرب

سال است که زنان به حقوق کامل دموکراتیک در بسیاری از کشورهای آمریکای التین، آسیا و آفریقا 

ای با هدف درک بهتری از سازوکارهایی که های گستردههای اخیر ،پژوهش. در دههاندیافتهدست 

ت. شود، انجام شده اسیری در سطح کشوری میگباعث محرومیت زنان از فرآیندهای سیاسی و تصمیم

توجه  های وسیع برای حضور بیشتر زنان در نقاط مختلف جهان،کارزارها و در عین حال جنبش

 سیاسی بیشتر از هر زمان دیگر معطوف کرده است. ۀرنگ زنان در صحنحضور کمشهروندان را به 

، نشان داد که این مسأله، جهانی است. یاسی زنان بوده استطرد س ۀهمنوایی صداهایی که دربار

ازماندهی نیز س زنان باید در سطح جهانی طلبانۀبلکه مبارزات برابری تنها در سطح ملی بنابراین نه

با موضوع  هایی کهحرکت ظهورپایان یابد.  موفقشود تا محرومیت سیستماتیک سیاسی آنها به شکل 

از سوی سازمان ملل  (85-1976ن )زنا ۀبود، با آغاز دهسیاسی زنان آغاز شده  طردپایان دادن به 

المللی برگزار شد که زنان ای و بینهای منطقهسری نشست متحدد همزمان بود. در این دوره یک

رد هم نقاط جهان گ یمدنی و سیاستگذاران را از اقص ۀدانشمند و پژوهشگران فمینیست، فعاالن جامع

(. تا پیش از این زمان هرگز Tinker and Jaquette 1987; Molyneux and Razavi 2006آورد )

های گوناگون سیاست از کشورهای مختلف گرد یکدیگر جمع نشده این تعداد از زنان فعال در عرصه

ای بین هکنفرانس این. هدف طراحان یکدیگر در میان بگذارندشان را با بودند تا تجربیات زندگی

هایی بوده که حضور زنان در ترویج رشد اقتصادی و توسعه را شامل المللی، تمرکز ویژه بر استراتژی

 ۀموضوعات را به مسئل ۀها و بحث و گفتگو، دامنکنندگان با تبادل ایدهشد. اما این مشارکتمی

های بعدی و انتخابات و حضور برابر زنان در نهادهای سیاسی هم کشاندند. زنان از طریق کنفرانس

آنان تأکید  .شتندهای خود، بلکه بر سازمان ملل هم تأثیر گذااالت، نه تنها بر دولتها و مقانتشار کتاب

                                                           
 ،های متفاوتی از اروپابر مناطق سیاسی داللت دارد نه مناطق جغرافیایی. از لحاظ جغرافیایی، کشورهای غربی در بخش "غرب"اصطالح 13

آمریکای شمالی، و استرالیا قرار دارند؛ در حالی که از لحاظ سیاسی این کشورها دارای دموکراسی نیابتی و سطح نسبتاً باالیی از وضعیت 

بندی کشورهای غربی در برابر کشورهای غیرغربی آگاه هستیم، اما در ساز طبقهاقتصادی برای زنان هستند. اگرچه از ماهیت مسئله-اجتماعی

 بندی صرفاً به منظور تمایز کلی میان وضعیت اقتصادی و اجتماعی دو منطقۀ سیاسی به کار رفته است.کتاب این طبقهاین 
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جهانی است که باید همزمان در سطح  ۀکردند که نادیده انگاشتن زنان از لحاظ سیاسی، یک پدید

 المللی به آن پرداخته شود. صدای آنان، نشنیده گرفته نشد.ملی و بین

 ای را مبنی بر حضورنویس الیحهاجتماعی سازمان ملل متحد، پیش شورای اقتصادی و 1990در سال 

 ،های عضوگیری  ارائه داد و خواستار این شد که تمامی دولتدرصد زنان در فرآیندهای تصمیم 30

 1995چهارمین کنفرانس جهانی زنان که در سال ثمرۀ . افزون بر این، 14رعایت کنندآن الیحه را 

به افزایش حضور زنان  های عضو دولت بود که براساس آن 15پکن العملردستو، در پکن برگزار شد

 گیری در سطوح باالی دولت  متعهد شدند.در همه وجوه سیاسی و فرایند تصمیم

دادن ایانها برای پها تالش فمینیستالمللی بعد از آن، به دهههای بیناین دستورکار و دیگر توافقنامه

بخشید.  شد، اعتبارمی عرصۀ سیاستقوانینی که مانع از دسترسی زنان به  آمیز وهای تبعیضبه رویه

لیل فتمانی که زنان را به دگ .در نتیجه،پکن را امضا کردند العملعضو سازمان ملل دستور 189تمامی 

ی هادادن به رویهدر پایانهای دولت کرد به گفتمان مسئولیتسیاسی سرزنش می ۀفقدان عالق

 (.Dahlerup 2006b, p.4-6سیاست تغییر کرد ) ۀنیز یکپارچگی آنان در عرص محرومیت زنان و

نما کردن    اگرچه سازمان ملل متحد برای تشویق اعضا به پایبندی به تعهدشان، سازوکاری جز انگشت

های سیاسی کشورشان هستند، ندارد، اما سند پکن بر مشروعیت جنبش زنان که خواهان اصالح نظام

المللی متعددی که حول وحوش مساله محرومیت زنان از های مهم بیند. پیامد کنفرانسکنتأکید می

به ی جهان ۀتر در بین شهروندان در عرصوسیع سیاسی درکشورهای مختلف برگزارشد آگاهی ۀعرص

. فعاالن حقوق زنان از کشورهای در حال استبرای جنبش زنان  همراه داشت که دستاورد بزرگی

کافی  رقدهای زنان به آن است که دغدغه ۀکنند که عدم نمایندگی زنان نشاندهندالل میتوسعه استد

های زنان اختصاص مطرح نشده و منابع کافی برای پاسخگویی به خواسته شناسایی و در سطح ملی

توان به عدم توجه کافی به ترویج آموزش زنان، بهداشت، آموزش داده نشده است. در این راستا می

های عمومی و خصوصی یا اصالح قانون خانواده که در ی و مهارتی, یا خشونت علیه زنان در عرصهشغل

یک شهروند با حقوق کامل می داند، اشاره کرد. این فعاالن  اکثر موارد زنان را تابع همسرانشان و نه

ها رلماناد کافی در پاکه زنان به تعد شودایجاد میها زمانی معتقدند که تغییرات بنیادین در این حوزه

 حضور داشته باشند.

های ملی جنسیتی درپارلمان ۀ، سهمیزنی پرداختندن پیرامون آن به چانهکه فعاالن حقوق زنا اقدامی

و پس از آن در بنگالدش و  1930 ۀبار در هند در ده نخستینجنسیتی  برای  ۀاست. اگرچه سهمی

                                                           
   :  برای اطالعات بیشتر مراجه کنید به14

 http://www.un.org/documents/ecosoc/cn6/1995/ecn61995-3add6.htm 
15 Beijing Platform of Action 
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در به ویژه  ،در کشورهای نُردیک یا شمالی  1980 ۀای طی دهمصر مطرح شد، اما این نظام سهمیه

ملی شد. این موفقیت، نظرات  ۀسوئد و نروژ بود که باعث افزایش نمایندگی سیاسی زنان در عرص

نسیتی های جدر سرتاسر جهان را تغییر داد و پذیرش سهمیه فعاالن سیاسی و پژوهشگران فمینیست

های دولت این سهمیه 50حدود  1990 ۀد. در دهسیاست، از آن زمان گسترش پیدا کر ۀدر عرص

کشور رسید و بیش  90به 2000های خود به اجرا گذاشتند. این رقم تا سال جنسیتی را در پارلمان

سال اخیر به چنین اقدامی دست زدند. جالب آنکه، اکثر کشورهایی  15درصد این کشورها در  75از 

ته بودند، از کشورهای غیر غربی و به ویژه کشورهای های اخیر پذیرفجنسیتی را در سال ۀکه سهمی

 وناگونگسیار های بصورتهای در جوامع مختلف به غیرصنعتی بودند. شایان ذکر است که نظام سهمی

ای در سطح کاندیداتوری و در شود. برای مثال در برخی کشورها، نظام سهمیهعمال میفهمیده و اِ

شود. در واقع، نوع خاصی از سهمیه در نظام ای پارلمان اعمال میهکرسی برخی دیگر در ترکیب نهاییِ

شود و اجرای آن، بستر مهمی برای دموکراسی و نیز نمایندگی واقعی زنان انتخاباتی دولتی اعمال می

 است.

که حق رأی به خودی خود منجر به نمایندگی  به تجربه دریافتند  آشکار است که زنان سرتاسر دنیا

سیاست نمیشود. امروزه با وجود مشارکت در انتخابات، زنان هنوز هم  ۀجنس در عرصبرابر هر دو 

شیارند تا ه های سیاسیکنند و نسبت به عملکرد نظامبرای دستیابی به حقوق سیاسیِ برابر مبارزه می

شود. فعاالن حقوق زنان، جنسیتی سیاسی محقق شده و حفظ می برابریاطمینان حاصل کنند که 

کنند آنها را ارزیابی می های  مثبت و منفیهای متفاوت سیاسی را گردآوری کرده، سویهنظامتجربیات 

 هنگیجنسیتی، متناسب با بستر سیاسی و فر ۀمناسبی به ویژه در رابطه با سهمیهای سیاستگذاریتا 

ممکن  تا حد  های جنسیتی رادارند موفقیت سهمیه جوامع مختلف طراحی کنند. آنها از این طریق سعی

-فعالیت ۀبر اساس تجربیات گذشته ضمانت کنند. مطالعات عمیق و یادگیری از تجربیات دیگران الزم

رب متنوع اجکه ت تعجبی نداردجنسیتی در سیاست است. بنابراین  برابریهای مدنی در راستای ترویج 

ینیست ایجاد کرده هایی را در میان پژوهشگران فمای در کشورهای مختلف، بحثهای سهمیهنظام

 است.

ایم طرحی کلی از این مباحث با هدف اصالح و حمایت از فعاالن و در این کتاب، سعی کرده

ه کنند، ارائه دهیم. اما در ابتدا باید بسیاسی زنان اقدام می برابریارانی که در جهت ترویج ذسیاستگ

بیرون گذاشته شدند و چگونه این موضوع بپردازیم که چرا و چگونه زنان از ساختارهای سیاسی 

 محرومیت آنها پیش و پس از دستیابی به حق رأی، توجیه شده است.
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 زنان یاسیس تیمحروم هیعل یطوالن ۀمبارز

برای دستیابی زنان به مشارکت سیاسی با تقاضای آنان برای حق رأی آغاز شد، زیرا رأی دادن  ۀمبارز

های بسیاری مبنی بر این که زنان از لحاظ . فرضیهشدبه طور اساسی حق انحصاری مردان محسوب می

 Pateman 1988ذهنی، روانی، و ضعف بدنی جایگاهی در عرصه سیاسی ندارند، وجود داشت )

Scott 1996a بنابراین در تمام تغییرات اجتماعی، فلسفی، و سیاسی که در تاریخ بشریت با هدف .)

ده گرفته شده است. برای نمونه، زنان اگرچه که پیشبرد حقوق انسانی صورت گرفته نقش زنان نادی

مردان بلکه  و برابر با اند، اما پس از آن نه به صورت انسان کاملداشته ها نقش مهمیدر انقالب

محسوب شدند. افزون بر این، باورهای  اند،شهروندان درجه دوم که نیازمند راهنمایی و مراقبت مردان 

ای هداند در تفکرات و رویهه زنان را متعلق به حوزه خصوصی میایدئولوژیکی و فرهنگی گسترده ک

 بر حضور زنان داشته است. شده تأثیر منفیسیاسی تدوین

این انقالب به شکل اساسی حقوق  فرانسه رخ داد. 1789زنان، پس از انقالب  طردهای یکی از نمونه

تقویت کرد؛ اما زنان را از برخورداری  "یبرادر"هایی چون آزادی، برابری وبشر را از طریق ترویج ایده

زنان که مشارکت گستردهای در انقالب فرانسه داشتند، اعتراض کرده  ها محروم کردند.این ایده از

 زن و برابرشامل حق مشارکت سیاسی و شناسایی حق  -و خواهان حقوق شهروندی برابر با مردان 

ا ب  نویسی کردند و با رایزنیادند، عریضههای مختلف سیاسی تشکیل دشدند. آنها گروه -مرد

جنسیتی مبارزه کنند  آمیزکردند که با عقاید تبعیض سیاستگذاران سعی روشنفکران و

(2007; Scott 1996b Mousset در سال .)انقالبی متعهد که دوشادوش 16، اولمپ دو گوژ1791 ،

  "و شهروند زن حقوق زن"ای با عنوان یهکرد، این خواسته زنان را در بیانهمتایان مرد خود مبارزه می

ذکر کرد و آن را در اختیار عموم  قرار داد. محرومیت زنان تنها از سوی نخبگان مرد عصر روشنگری 

زدایی از زنان که سرنوشت اولمپ دوگوژ یتانساننادیده گرفته نشد، بلکه حرکتی بود معطوف به 

تن حق شناخ رسمیت ی به حقوق شهروندی زنان  و بهشاهدی بر این مدعا بود. تالش وی برای دستیاب

و تقاضای مقام  به جرم شهرآشوبی 1793مشارکت سیاسی آنان، سرانجام باعث شد او را درسال 

(. با  Tomasevski 1993; Bauer 1996برای زنان به مرگ با گیوتین محکوم کنند) "سیاسی رجل"

آنان نشد. پس از  ۀجویانو اقدامات مقاومت وجود این، اعدام وی باعث خاموش شدن صدای زنان

گذشت صد سال از تقاضا برای اصالحات قانونی در جهت حمایت از حقوق برابر، حقوق سیاسی زنان 

شوار و د ۀدوگوژ صرفاً شاهدی بر مبارز ۀمختلف به رسمیت شناخته شد. بیانیبه تدریج در جوامع 

کل که در طی دویست سال شبود منشورهای حقوق زنان طوالنی مدت زنان نبود، بلکه الگویی بود برای 

                                                           
16Olympe de Gouge  
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بارز آن کنوانسیون سازمان ملل متحد با موضوع رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در  ۀنمون وگرفتند 

 17است. 1979سال 

مبارزه زنان علیه محرومیت از حوزۀ سیاسی درخور توجه است. در واقع بسیاری از همان  ۀتاریخچ

اند، همچنان پابرجا هستند. که زنان را در یک قرن گذشته به حاشیه رانده هاییها و رویهبهانه

محرومیت سیاسی زنان، تصادفی یا غیرعمدی یا به دلیل عدم تمایل زنان به مشارکت نیست، و هیچ 

یک از این موارد هم موضوع امروزین نیستند. این محرومیت به شکلی آگاهانه از سوی رهبران سیاسی 

و  1776های های انقالب آمریکا و فرانسه در سالهایی از بیانیهبا نشانه "دموکراسیآغاز "مرد در

در  و ها و شهروندان را داشتندها که ادعای برابری تمامی انسانمهندسی شده است. این بیانیه 1789

 ،اندههای نژادی، از شرکت در سیاست محروم کردعین حال بیش از نیمی از جمعیت، یعنی زنان و اقلیت

 18شوند.ها در نظر گرفته میدموکراسی موجد نخستینعد تاریخی مرد محور، از بُ

گی خصوصی و خانواد ۀد که وظایف ابتدایی زنان، در حوزمدرن این بو اصلی طراحان دموکراسی ۀفرضی

 یعیهای طبکی و تواناییهای بیولوژیهای عمومی و سیاسی فراتر از ظرفیتاست و مشارکت در حوزه

 رویکرد، اما 19ها آشکار نبودهای رسمی این دولتسیاستگذاریدر مفروضات . اگرچه این زنان است

 هایسیاستگذاریها و باورهای فرهنگی بودند که به آسانی در چارچوب بسیاری از رویه ۀدیرین

هندسی م های اجتماعی، اقتصادی وسیاسی زنان را در آن راستاو مسیر و فعالیت ندحکومتی گنجانده شد

 (Waring 1999;  Nash 1995) ندکرد

 ساخته و پرداخته کردند که از نقص توان مفروضاتی را، نخبگان سیاسی اهتبعیض این برای توجیه

اس خانواده و در مقی "طبیعی"و مرد را سرپرست گرفت میبردرذهنی زنان تا ایدئولوژی پدرساالری را 

ها )که امروزه همچنان توسط یک ادعای رایج در زمان انقالب . برای مثالکردتلقی میبزرگتر، جامعه 

شود( این است که منافع زنان توسط شوهران و بسیاری از مردها در کشورهای مختلف مطرح می

شود. از سوی دیگر، بسیاری از روشنفکران عصر روشنگری محرومیت زنان را با پدرانشان تأمین می

                                                           
نان اعتراض ای که به محرومیت زماهیت جامع آن و شیوهترین، اولین یا تنها بیانیۀ فمینیستی آن زمان نبود. اما به دلیل بیانیۀ دوگوژ قدیمی17

 کرد، امروزه به نمادی از مقاومت زنان علیه تسلط مردان تبدیل شده است.  می
انتخاباتی  : ایاالت متحده اولین دموکراسی"دموکراسی"، قسمت 2007چاپ   kwellBlacبرای اطالع بیشتر مراجعه کنید به دایره المعارف 18

، 1848، سوئیس 1848، آلمان 1832، بریتانیا 1831، بلژیک1815، فرانسه 1815استقرار یافت، پس از آن نروژ در سال  1776بود که در سال 

... اما این واقعیت وجود دارد که این دولت ها حق شهروندی و حق رأی 1889، و ژاپن 1866، سوئد 1861، ایتالیا 1849، دانمارک 1849هلند 

ها هم ندادند( و البته این امر بر خالف تعریف دموکراسی است که اساس آن مشارکت را به زنان اعطا نکردند )و در برخی موارد به اقلیت

  است. عمومی
و همچنان در قانونگذاری و قانون اساسی بسیاری دارد های زنان اولویت  دیگر وظایف و نقش برنقش مادری و همسری به زنان که  انتساب19

 از کشور ها وجود دارد.
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 تخیل سیاسی الزم برای مشارکت در سیاست ن فاقد هوش و ابتکار واند که زنااین نظریه توجیه کرده

پردازان سیاسی معتقدند که زنان نقشی اساسی در (. اگرچه برخی نظریه1996b Scott) 20هستند

یان خصوصی بن مقومشود، بلکه جامعه دارند، اما این نقش به عنوان شهروند و بازیگر سیاسی تعریف نمی

 .دنیای سیاسی مردان است

-ها و فعاالن حقوق زنان مطرح شده نشانکه توسط فمینیستای فکریهای علمی، سیاسی و گفتمان

های ذهنی پایین زنان و عدم ثبات آنان در حیات عمومی ظرفیت ۀها دربارنادرستی این استدالل ۀدهند

در  1878حقوق زنان در سال  ۀهای فراملی به تشکیل کنگرجنبش نخستینو سیاسی بوده است. 

ا، و ههمبستگی برای زنان  با هدف حمایت از تالش ۀآن یک شبک ۀمنجر شد که در نتیج پاریس

ها زنان دهه طی 21(.Rupp 1997های آنان برای دستیابی به حقوق سیاسی شان به وجود آمد )فعالیت

شان امیدوار بودند که حقوق سیاسی ها(. آن1 ۀختلف به حق رأی دست یافتند )ضمیمکشورهای مدر 

نهادهای رۀ صورتبندی دوبابه های انتخاباتی منجر زنان در سیاست و صحنه ۀبه تدریج به حضور گسترد

در  برای هر دو جنس نمایندگی برابراست. افسوس که  ای شود که تنها جوالنگاه مردان بودهسیاسی

ر این زمینه دپیشرفت  بیشتر نهادهای سیاسی جهانی در قرن بیست و یکم هنوز تا واقعیت فاصله دارد و

 کند بوده است.از قرن نوزدهم به بعد 

  حومحضور زنان در ساختارهای سیاسی جوامع پیشرفته و دموکراتیک مانع مهمی در مسیر  عدملذا 

ای حقوق هتأثیر منفی بر دیگر جنبه تبعیض قانونی و اجتماعی علیه زنان است و این خود اشکالِ دیگر

زیرا منافع زنان در این مباحث اغلب  ،زش، استخدام، و غیره داشته استزنان مانند بهداشت، آمو

نش در واک. ملتتوزیع منابع عبارت است از در واقع سیاست، سوای همه چیز  شود.می گرفتهنادیده 

ها به شکلی استراتژیک به مسائل زنان، توجهی به مسائل آنان، فمینیستبه فقدان نمایندگی زنان و بی

، یکی از 22"سیاسی است ،شخصی"اند. این انگاره که داده و با حوزۀ داخلی آغاز کرده سیاسی ۀجنب

ق موف ۀسیاست و جامع ۀمرکزیت شخصی و خصوصی را در پیکر ۀکه ایداست  وحهرویکردهای مطر

سیاسی در  حق رأیِبدست آوردن  به طور خالصه، زنان با وجودِ 23(.Philips 1998) کندارائه می

                                                           
 اسکات بیان می کند که چگونه روسو، محرومیت زنان از عرصۀ سیاست را توجیه کرد.20
قوق سیاسی در راستای تقویت ح مباحث مربوط به چگونگی دستیابی به حقوق زنان و برابری سیاسی، چگونگی اتخاذ استراتژی های مناسب21

رۀ های زنان در کشورهای متفاوت، منجر به تشکیل نخستین کنگشدن در تجربیات جنبشزنان و نیز همیستگی فراملی و حمایت از طریق سهیم

 (Rupp 1997, p.14در پاریس شد. ) 1878فراملی زنان در سال 
 

 
 نامۀ انتهای کتاب.رجوع کنید به واژه 22
رای گرفت. بها در محل کار، زایشگاه، و بیمارستان و دیگر مسائلی که دولت نادیده میشود به مهد کودکن اقدامات مربوط میبرخی از ای23

گیرد و این خود موضوعی کنند، صورت میهایی است که از مادرانی که کار میمثال، ثابت شده است که آسایش کودک، بسته به حمایت
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از هدف توازن  1970 ۀتا اواسط ده -کم در اروپا و آمریکای شمالیدست –قرن بیستم های اول دهه

این نمایندگی  ۀهای انتخاباتی دور بودند. ادامهر دو جنس در جایگاه 50-50جنسیتی یا نمایندگی 

(، بسیاری از فعاالن حقوق زنان و پژوهشگران را واداشت تا 1-1نامتوازن در مقیاس جهانی)جدول 

ن جدول ه در ایهمانطور کل مربوط به سطح پائین نمایندگی سیاسی زنان را دوباره بررسی کنند. عوام

 های آنان تنها توسطهدهند، اما خواستآمده، اگرچه زنان دستکم، نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می

 شود.نمایندگی می جهاندرصد از نمایندگان زن در سرتاسر 19

 ؟شودتن زنان از سیاست میباعث کنار گذاش یعوامل چه

شهروندی برای زنان، و همچنین  های حقوق برابر سیاسیِاران جنبشهوادمتداولی که از سوی  ۀفرضی

ارکت  شد این بود که مشحقوقی زنان تأکید داشتند، مطرح می برابریدیگر مفسران اجتماعی که بر 

سیاسی  ۀایش نمایندگی و حضورگستردبرابر سیاسی زنان، همراه با توسعه و پیشرفت جامعه، به افز

به ویژه در کشورهای در حال توسعه، ریشه در این باور دارد که توسعه،   ین فرضیهاشود. آنان منجر می

جنسیتی در نمایندگی سیاسی است. حال آنکه شواهدی  از  برابریشرط دموکراتیزاسیون و تحقق پیش

ضیه هستند، این فر ضده، فرانسه و انگلستان موارد نقکشورهای دموکراتیک و صنعتی مانند ایاالت متح

زیرا با وجود آنکه زنان در این جوامع در اوایل قرن بیستم حقوق سیاسی خود را به دست آوردند، 

 24سطح نمایندگی سیاسی آنان همچنان پائین است.

-بع و سرمایهادیگر در رابطه با سطوح پایین مشارکت سیاسی زنان، دسترسی محدود زنان به من ۀفرضی

تحصیل و  توان به سطوح پائین حضور زنان در بازار کار وهای اجتماعی است که از آن جمله می

 ساده را رد کرده و عوامل ۀهای اخیر این معادلاجتماعی اشاره کرد. اما بررسی اتارتباط ۀهمچنین شبک

 د.نکندیگری را مطرح می

در مقطع راهنمایی یا دبیرستان ثبت نام می  ی از زناندرصد باالیدر آنها ورهایی که برای مثال، کش

 10زن در پارلمان دارند )کمتر از  ۀتعداد بسیار اندکی نمایند -مانند ایران یا جمهوری کره -کنند 

  -مانند پاکستان و نپال -درصد(؛ در حالی که در کشورهایی که سطح سواد زنان بسیار اندک است 

                                                           
شورها ها در بسیاری از کشود. همچنین، فمینیستکند که منجر به شکوفایی اقتصادی مییستمی حمایت میسیاسی است، زیرا دولت از س

 د.بو "داخلی/خانوادگی/شخصی”سیاسی بدهند، چرا که پیش از آن، این نوع خشونت موضوعی  جنبۀاند به خشونت خانگی توانسته
 

گتون، ری دایموند، ساموئل هانتینوکراسی که توسط دانشمندان علوم سیاسی مانند لَدم اریفگوید اکثر تع( میPamela Paxtonپامال پکستن )24

 .وجه کنندت محرومیت زنانآنکه به یدانند، برا اصل ابتدایی یک دولت دموکراتیک می مرداناند، انتخابات جهانی و سیمور لیپست مطرح شده

روغین گیرد که این نمایندگی داست. پکستن نتیجه می نظارت همگانیاسی، کنند که وجه اساسی دموکرتمامی نویسندگان اذعان می هرچند

 (.p. 92, 2000کند )دموکراسی، مسیرهای دموکراسی را که به اروپا رفته و از عوامل اصلی دموکراتیزاسیون است، منحرف می
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درصد(. به همین ترتیب، سطح فعالیت  20دارند )بیشتر از حضور پارلمان زن در  ۀنمایندتعداد بیشتری 

 های ملی ندارد.اقتصادی زنان ارتباطی با درصد حضور آنها در پارلمان

 

 . 2015سپتامبر  یختار تا توجه با ایمنطقه هایتفاوت ملی، هایپارلمان در زنان سهم -1-1 جدول

 دو مجلس هر
 مجلس اعال

 سنا یا

 یا یستک مجل

 یندگانمجلس نما
 منطقه

 (یکرد)نُ شمالی یکشورها % 1/41 — —

 یکامرا % 4/27 % 3/26 % 2/27

 ااروپ همکاری امنیت و سازمان عضور کشورهای–اروپا  % 4/24 % 3/24 % 4/24

 (یاهس یقایبزرگ )آفر صحرای زیر یقایآفر % 4/23 % 1/20 % 0/23 شمالی یبه استثنا کشورها

 یاآس % 0/19 % 2/13 % 4/18

 یانوسیهاق % 1/13 % 0/36 % 7/15

 یعرب یهادولت % 0/19 % 9/8 % 1/17

 *یجهان یانگینم % 9/22 % 6/20 % 5/22

Source: Adapted from Inter-Parliamentary Union at: http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm, (as of 
September 2015)  

 محاسبه شده است. یپارلمان ینب یهاتحاد یالملل ینمان بتوسط ساز یجهان میانگین*

است،  یبر مجلس مل یشترب تأکید. ندمحاسبه شده ا یهای انتخابی بر اساس کاهش درصد سهم زنان در مجلس مل: حوزهتوجه

 شوند.یب ماغلب منصو یان،مجلس اع یندگانکه نما یشوند، در حالیانتخاب م یکبه شکل دموکرات اغلب  یندگانشنما یراز

 
 

حد، سازمان ملل مت ۀتوسع ۀبیا، طبق آمار برنامامبوج و گامدر حالی که فعالیت اقتصادی زنان در ک

درصد است. این 10هایشان کمتر از درصد است، اما درصد نمایندگان زن در پارلمان 80تا 70بین 

 2005) شودزنان میمطالعات نشاندهندۀ پیچیدگی عواملی است که منجر به کاهش مشارکت سیاسی 

UNRISD,2005.) 

کشورهای غیر صنعتی و بلوک کمونیستی تا حدی بیشترین  از به این ترتیب، این واقعیت که برخی

ت، ساند؛ و اینکه هند، کشوری که به تبعیض علیه زنان و کودکان شهره ادرصد نمایندگان زن را داشته

ساده  ۀشد، این معادلدیرا گاندی( اداره میمنتخب )این وزیر زنِتوسط نخست 1966در اوایل سال 

سال  کرده است. در ترنیز پیچیده، جنسیتی منجر خواهد شد برابریبه  "+ توسعه دموکراسی"را که 

درصد نماینده زن و با پیشی گرفتن از کشورهای شمالی  8/48رواندا با کسب  ، کشور2003

ن، به کرد. بنابرای متحیرجهان را  -دنیا داشتند  زن را در ۀکه تا آن زمان، بیشترین نمایند-)نُردیک(
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 رابطهدی اقتصا ۀرسد که سطح مشارکت سیاسی زنان الزاماً با سطح دموکراسی رسمی یا توسعنظر می

 ندارد.

ای ختم شده است که در پی نشان دادن عواملی هستند این مشاهدات به مطالعات و مباحث برجسته

-ویق مید، یا به تعنکنگیری در جوامع دموکراتیک تسریع مییمکه دسترسی زنان را به قدرت تصم

 Phillips 1993; Phillips 1991; Paxton et al. 2007; Howell 2006; Lovenduski 2005; Sapiro)د نانداز

1998; Rule 1994; Zimmerman 1994; Varma 1997های دقیق این مطالعات، سه (. بر اساس بازبینی

اند. این زنان از قلمروی سیاسی شده طردایم که باعث پوشان را مشخص کردهگسترده و هم ۀحوز

ها عبارتند از: ایدئولوژی جنسیتی دولت، موانع اجتماعی و فرهنگی، و موانع نهادی و ساختاری. حوزه

توان ، بر اساس آنها میاما، استگرا اجتماعی تقلیل ۀبا مسائل پیچید قیاسبندی در اگرچه این طبقه

 مند شوند.آنها بهرهاز ای را مشخص کرد که زنان های عملیتراتژیاس

تا به امروز وجود ساختارهای دموکراتیک )به معنای سیستمی که در آن  :ایدئولوژی جنسیتی دولت

شود( مهمترین عامل برای حضور زنان در ساختارهای سیاسی در انتخابات آزاد و عادالنه برگزار می

سیاسی معطوف به حضور زنان توجه کمتری  ۀدولت و اراد ه ایدئولوژی جنسیتیِنظر گرفته شده اما ب

ایدئولوژی جنسیتی دولت در نهادهای  سیاسی و ۀ(. با این حال، ارادPaxon 2007, p. 135شده است )

 ۀد حضور زنان در عرصنتواند و مینشوهای قانونی منعکس میاجتماعی و قانون اساسی و چارچوب

ر . این امر تأثیر بسیاری بمانع آن شوندد یا به طور اساسی نرا افزایش یا کاهش ده تعمومی و سیاس

دارد. همانطور که پیشتر در معنای موسع عمومی  ۀدسترسی زنان به نهادهای سیاسی و عرص ۀگستر

رون سیاست بی ۀهای امریکا و فرانسه، شهروندی زنان را رد کردند و آنان را از عرصگفته شد، انقالب

نندگان کهای انقالبی چین کمونیستی و کوبا، زنان را به عنوان مشارکتراندند. در مقابل، ایدئولوژی

 . از سوی دیگر فروپاشیندو بر مشارکت تمام شهروندان تأکید کرد ندمهم سیاسی در نظر گرفت

، 1990 ۀدر اوایل ده "دموکراتیزاسیون"های کمونیستی و حرکت آنان به سوی بازار آزاد و دولت

منجر به کاهش درصد نمایندگان سیاسی زن شد. آشکار است که سطوح نمایندگی زنان با ایدئولوژی 

های جنسیتی دولت ارتباط مهمی دارد. اگرچه ممکن است این استدالل مطرح شود که در نظام

واره منمایندگان قادر به تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی نیستند، اما این مطلب ه "غیردموکراتیک"

، 25، قوانین مدارامحور نسبت به زنانهانظام ایندرست نیست. در واقع، شواهد حاکی از آن است که در 

                                                           
25 women-friendly laws 
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تری های پیشین، حقوق بیشاند و نسبت به نظامقانون خانواده دستخوش اصالحات شده ۀبه ویژه در حوز

 26د.انبه زنان داده شده است، اگرچه در دستیابی به برابری کامل موفق نبوده

؛ یعنی صرف نظر از نظام سیاسی، استمهم  27سیاست حضورتوان استدالل کرد که افزون بر این، می

منجر سیاسی  ۀشدن وجودشان درگسترهای سیاسی به عادیتعداد زیادی از زنان در حوزه حضور

ود بموقعیت آنان را به ،تابوهای مربوط به جایگاه زنان در قدرت را شکسته و در مقابل وشود می

 .(Philips 1995) بخشدمی

علل عدم مشارکت سیاسی زنان، موانع اجتماعی و فرهنگی است  علتدومین  :و اجتماعی فرهنگیموانع 

هنگی است و فر دینیهای این موانع، که اغلب شامل گرایش 28.هست مه مذهبیکه شامل ایدئولوژی 

 29داند.ا قلمروی منحصراً مردانه میکند زیرا سیاست رسیاست دلسرد می ۀزنان را از ورود به عرص

نحوۀ ادرا عمومی از جایگاه و  است مهمدر این راستا، باید توجه کرد که افکار عمومی در انتخابات 

حضور  ۀندکنحاکم نیز تعیین دینی باورهای منوال،به همین کننده باشد. تواند تعیینزن در جامعه می

باور حاکم این باشد که صدای زنان نباید به گوش مردان  . برای مثال، اگرندزنان در حوزۀ عمومی ا

 ۀهمسرانشان نیاز دارند، ورود زنان به عرص ۀنامحرم برسد، یا اینکه زنان برای خروج از منزل به اجاز

ه نگامی کسیاست به شدت محدود شده و مردان همچنان بر قلمروی سیاست تسلط خواهند داشت. ه

 مادر و همسرمقام در  - خصوصی ۀنقش زنان باید محدود به حوز د کهکنهنجارهای اجتماعی حکم 

یب آس هود که به خانوادششورشی تلقی می منزلۀعمومی به  ۀباشد، آنگاه فعالیت زنان در عرص –

کند. به این ترتیب اگر زنان افرادی غیرسیاسی، تخریب می یطلبهده و اساس جامعه را با جارسان

های مستقل از مردان در نظر گرفته شوند، ردست یا ناتوان در انجام فعالیتغیرعقالنی، احساساتی، زی

(. Paxton 2000های سیاسی در نظر گرفت )توان آنان را کاندیداهایی برای پستبدیگر مشکل 

مهمترین  مؤثر از و الگوهای ،یک ایدئولوژی قابل قبول دولتی نسبت به مسائل زنان، جنبش فعال زنان

طرف آن است که بر ۀ. تجربیات زنان در بیشتر کشورها نشاندهنداستبا این موانع  هقابلابزارهای م
                                                           

ن شد، زیرا بسیاری از این زنااعطا شد که دستاورد مهمی برای آنان محسوب می برای مثال، بالفاصله بعد از انقالب چین، حق طالق به زنان26

ی به آموزش، گیری نداشتند، اما دسترسی نسبتاً بیشترهای تصمیمبا نارضایتی در کودکی ازدواج کرده بودند و اگرچه دسترسی یکسان به پست

 بازار کار و درآمد مستقل نسبت به زنان دیگر کشورها داشتند.
27politics of  presence  

پردازان فمینیست در کتابی به همین عنوان برجسته کرد. منظور از آن  حضور مستقیم زنان به جای این مفهوم را آن فیلیپس، یکی از نظریه

 شود.م.گیری گفته میحضور نیابتی برای مثال در نهادهای قانونگذاری و تصمیم
ای هها و عقاید یک اجتماع در یک زمان مشخص است. پژوهشگران و  محققانی که دربارۀ نقشگرایشای از در اینجا به معنای شبکه فرهنگ28

 (.Inglehart 2003کنند معتقدند که فرهنگ در تعیین جایگاه زنان در عرصۀ عمومی بسیار مؤثر است )عمومی زنان تحقیق می
ای یشهسقف  ش"ای که زنان به  مشاغل حقوقی امکان پذیر است. حوزههای سیاسی در بسیاری از کشورها اغلب از طریق دستیابی به پست29

 روند اما  قادر به کسب جایگاه قدرت و رهبری نیستند.به این معنا است که تا حدی باال می "کنندبرخورد می
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ناپذیر و مداوم فعاالن حقوق زنان و عالقمندان به عدالت کردن این وضعیت مستلزم تالش خستگی

ها در کشورهایی مانند ایران و عربستان سعودی که حکومت . این تالشاستاجتماعی برای همگان 

ر های استراتژیک و تعهدات بیشتتر و مستلزم تحلیلزنان در حوزۀ عمومی است، حیاتی مخالف حضور

 .است

اجتماعی  ، ودینیهای سیاسی با موانع فرهنگی، اگرچه زنان هنگام تالش برای دستیابی به موفقیت

د زنان را عامل اصلی طر دینای که فرهنگ/های سادهبسیاری مواجه می شوند، اما باید نسبت به تبیین

امالً های کدر جوامع مختلف، به شیوه دین. شایان ذکر است که باشنددانند، هشیار عمومی می ۀاز عرص

ها ایستا نیستند؛ بلکه با عوامل متعدد اجتماعی به فرهنگد. افزون بر این، شوو اعمال می متفاوت فهم

، دموکراسی از لحاظ تاریخی هاینکتر و همواره در حال دگرگونی هستند. مهم شوندچالش کشیده می

و تقلیل ایا فرهنگ اروپایی نیست، بلکه پیامد جامعۀ مدنی است. رویکردهای جوهرگر دینبخش ذاتی 

گی پیچید -پردازند می دینیبه ویژه هنگامی که پژوهشگران به جوامع غیر - دینگرا نسبت به 

د. برای گیردهد، نادیده میکیل میچشمگیر تغییرات اجتماعی و سیاسی که جهان و حیات زنان را تش

نند و کمثال، برخی پژوهشگران هنگام بررسی جوامع مسلمان تنها بر متغیرهای محدودی تأکید می

های متنوع مسلمان )از اندونزی گرفته تا عربستان سعودی و ایران و میان فرهنگ هتفاوت گسترد

را  هادیدگاهترین کارانهملل مسلمان محافظه رسند کهو به این نتیجه می گیرندمیترکیه( را نادیده 

، Fish 2002 ،Inglehart et al. 2003نسبت به زنان در جایگاه رهبران سیاسی دارند. )

Inglehart 2003ر دگیرد که بسیاری از مسلمانان، زنان را (. این رویکرد، این واقعیت را در نظر نمی

کشور از پنج کشوری که اکثریت جمعیت آنها مسلمان  . در واقع چهاراندمقام رؤسای دولت برگزیده

گرا قلیلت د. رویکراندبرگزیدههستند )یعنی اندونزی، پاکستان، بنگالدش، و ترکیه( رهبران زن را 

های تواند توضیح دهد )از لحاظ فرهنگی( که چرا بسیاری از این جوامع، برخی ویژگینمی

ند. نکبرابری جنسیتی مقاومت می شناختنرسمیتبه برابردر اند، اما جمهوریخواهی را اتخاذ کرده

-عوامل دخیل، منحرف می ۀپیچید ۀها را از شناسایی و پیگیری درک شبکهای ساده، پژوهشتحلیل

 د.نکن

و  داریهخان، به ویژه در رابطه با دارندتری درتقسیم جنسیتی کار هایی که رویکرد سختدر فرهنگ

 در اکثر . تقریباًبرخوردار نیستندسیاست رسمی  ۀکافی برای حضور در عرصاز فرصت داری؛ زنان بچه

داری را انجام بچه و گیخان ، زنان سهم بیشتری از کارکارتقسیم جنسیتی  ۀنقاط دنیا، بنا بر سنت دیرین

 Paxton et al. 2007; Folbre 2007; Franzoni 2010; Berneria and Roldanدهند )می

ترین نشان داد که جدی 1982زنان سیاستمدار در نیویورک در سال  ۀدال دربار(. پژوهش ران1987

در منزل است. این پژوهش همچنین نشان داد که فرزندان مشکل زنان در محل کارشان، مسئولیت 
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 یادر تحقیقی راجع به زنان عضو پارلمان بریتاندانند. نمی اسدکنندهکننده یا فزنان، سیاست را کسل

نفر،  2انتخاب شدند، تنها  1974زنی که در سال  27از مجموع  بود ویک مانع موقعیتی مادری،  هم

گر مادران رسد با گذشت زمان، ا(. به نظر میRandall 1982, p.85-8سال داشتند ) 10فرزند زیر 

سیاست رسمی سرسختی نشان دهند، پدران در پرورش فرزندان و انجام امور  نسبت به مشارکت در

ا هدر راستای حمایت از خانوادهرا ها خدمات بیشتری یل بیشتری نشان خواهند داد و دولتمنزل تما

 ارائه خواهند داد.

 پردازیم عوامل ساختاریکه در این کتاب بیشتر به آنها می مجموعه عواملی :و ساختاری موانع نهادی

ی اتی، ساختارهای احزاب سیاسهای سیاسی، قوانین انتخابها شامل نظامیا نهادی هستند. این محدودیت

وند. شهای نهادی مانند تأمین مالی مبارزات انتخاباتی است که نسبت به زنان تبعیض قائل میو فرهنگ

نان دسترسی ز ،ساختار احزاب سیاسی کنند که سازوکارهای درونیِبسیاری از محققان استدالل می

 Paxton 2007 ،Kittilsonند )کدود میگیری محهای باالی تصمیمباتجربه و شایسته را به رده

2006 ،Phillips 1998bشدن انحصاری در راستایاغلب ه احزاب سیاسی (. این درک فزاینده ک

ا هایی داشته است که جنبش زنان آنها رکنند، تأثیر چشمگیری بر استراتژیمی عملسیاست  ۀعرص

ای هشد. این حوزه، کانون تمرکز پژوهشهای گوناگون آن اشاره خواهد اتخاذ کرده است که به نمونه

جنسیتی، انرژی خود را صرف  ۀوده است؛ بنابراین طرفداران سهمیهای اخیر بمربوط به زنان در دهه

 اند.ایجاد فضای سیاسی برای زنان کرده

طرفداران حقوق سیاسی  تا صورت گرفت –اغلب ناامیدکننده  -بیش از نیم قرن پژوهش و مشاهده 

محقق شد باید بر اجرای آن به دقت نظارت شود و سایر  هنگامی که حقیکه کنند  زنان تصدیق

اصالحات قانونی الزم در این راستا صورت گیرد تا دستاوردهای حاصل شده، عملیاتی شوند. به دست 

آوردن حقوق، ابزاری برای تحقق هدف است؛ و آغازی برای برطرف کردن موانع ساختاری و اصالحات 

های مناسب و سازماندهی مستلزم تمرکز مجدد و اتخاذ استراتژی  سیاسی. این مرحله واقعی نظام

د که اصالحات نهادی اغلب ندهها نشان میهای حقوق زنان است. در واقع، پژوهشمداوم میان جنبش

غییرات ت ، یعنیعکس آن صادق نیستکه  شود، درحالیفرهنگی منجر می مشکالت اجتماعی ومحو به 

 (.Rule 1994به دنبال ندارد) ی و نهادیالزاماً تغییرات ساختارفرهنگی 

های سیاسی و در راستای مشارکت زنان در ارگان یمؤثر و مهم هایها، استراتژیبا گذشت دهه

-ایانپهایی مناسب برای مبارزه در راستای گیری ساخته و پرداخته شده است. اتخاذ استراتژیتصمیم

گیری سیاسی باید بر اساس درک موانع خاص در بستر  تارهای تصمیمدادن به طرد زنان از ساخ

 سیاسی آن کشورها باشد. -اجتماعی
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گی ایدئولوژی جنسیتی دولت، موانع فرهن -همپوشان و وسیع  ۀاشاره کردیم سه عرصپیشتر  نطور کههما

اب ود. در این کتشسیاست می ۀمانع از دسترسی زنان به عرص -دی و اجتماعی، و موانع ساختاری و نها

ای موفق و هجنسیتی و استراتژی ۀو نهادی با تأکید بر موضوع سهمی تمرکز بیشتر بر موانع ساختاری

 ناموفق فعالین حقوق سیاسی زنان است.

توان از طریق اصالح قوانین آنها را برطرف کرد  و این پس از شناسایی موانع ساختاری و نهادی، می

ینی دکند. افزون بر این، بستر خاص موانع فرهنگی و یگر موانع کمک میاصالحات به تدریج به حل د

رد. ک پیاده مختلفهای شود که به آسانی بتوان آنها را در زمینههایی ختم نمیالزاماً به استراتژی

را از  شدههای آموختههمچنانکه کنشگران و دیگر افراد، دلمشغول برابری سیاسی اند، ما باید درس

نسبت  ه ورسی کردممکن است، به صورت انتقادی بربا طرد سیاسی زنان تری که در مبارزه طیف وسیع

ای ههشیار باشیم تا بتوانیم به سمت برابری جنسیتی در سیاست و عرصهها ها و شکستموفقیتبه 

ق ویافته علیه تبعیض زنان و  بازپس گرفتن حقسازمان ۀاین اثر از مبارز امیدواریمدیگرحرکت کنیم. 

 سیاسی آنان حمایت کند.

 

 کتاب ۀشاکل

های بسیاری است که مستقیم یا غیر مستقیم بر سیاست فعالیت ۀمشارکت سیاسی دربردارند اگرچه

، و توریرأی دادن، کاندیدا -انداز مشارکت سیاسیگذارند، اما در این کتاب بر سه چشممی تأثیر

د کرده، و های ملی تأکینمایندگی زنان در پارلمانهای سیاسی با توجه به جایگاه به پُست یافتندست

 ۀه اهمیت حضور تاریخی زنان در عرصبا توجه ب - رسمیسیاست  ۀبه مشارکت زنان در عرص اساساً

بنابراین، در این کتاب به  30پردازیم.می -مانند سازماندهی مبارزات انتخاباتی -رسمییرغسیاست 

شود، گرچه الزم به ذکر است که در این کنند، اشاره نمییهایی که انتخابات منظم برگزار نمدولت

های اعتراضی ده، یا فعالیتشیهای سازماندهجوامع، زنان مشارکت سیاسی باالیی از طریق جنبش

 د.رنزاسیون و اصالحات بوده است، داشده یا غیررسمی که معطوف به دموکراتیدهیسازمان

صۀ عرنهادی، بزرگترین موانع برای حضور رسمی زنان در  همانگونه که اشاره شد، موانع ساختاری و

ه به اند. به ویژه با توجهای زنان اغلب بر چنین موانعی تمرکز داشتهاست. بنابراین، سازمان سیاست

                                                           
ار هایی برای فشکمپین اندازیراههای جامعۀ مدنی در سطح محلی یا ملی، ساماندهی یا هایی از مشارکت سیاسی غیر رسمی، فعالیتنمونه30

ای هسیس سازمانأ، تتاست. مشارکت در تجمعا ها در مورد برخی موضوعات اجتماعی و مشارکت در باال بردن سطح آگاهیآوردن بر حکومت

و حیات  ساختار اجتماعیهمانگونه که بر  ؛هایی با اهداف عمومی یا ترویج امکانات آموزش، همگی بر سیاست تأثیرگذارندغیردولتی یا انجمن

 گذارند.بشری اثر می
 

 



33 
 

ها و ساختارهای احزاب سیاسی. در فصل دوم یک طرح کلی از مباحث اصالح قوانین انتخاباتی و رویه

ر های مختلف، و تأثیر آنها بهای انتخاباتی در دموکراسیزنان در انواع نظامهای جنبشهای و استراتژی

 د.شومینمایندگی سیاسی زنان مطرح 

انتخابات منظم و  ۀاز مشارکت سیاسی، به واسط  31درونگذار یک شکلرا  دموکراسیدر این اثر، 

شود ه نمیسیاست بیرون گذاشت ۀایم که در آن هیچ گروهی از عرصعادالنه تعریف کرده

(Paxton 2000, p.93فصل دوم به تعاریف و مباحث مربوط به تفاوت .) های میان سه نوع اصلی

 34، و مختلط33اکثریت نسبی/ی، اکثریت32تناسبی پردازد که شامل نمایندگیِهای انتخاباتی مینظام

که هریک از ، بلنداشده فصل دوم مطرح هستند. هر یک از این سه نظام انتخاباتی نه تنها به تفصیل در

های آینده نیز بیشتر توضیح داده خواهند شد. فصل آنها همراه با متغیرهایشان در مطالعات موردی در

سیار های انتخاباتی، بسیاست بر انواع نظام ۀه دسترسی زنان به عرصهای دانشگاهی مربوط بپژوهش

د. ی پارلمان، بازتاب آراء عمومی هستنهاکند که چگونه کرسیزیرا این حوزه، معین می .کنندتأکید می

ند ها هستداراتر از دیگر نظاممُهای انتخاباتی، زننظاماز دهد که برخی اسر دنیا نشان میهای سرداده

(Larserud & Taphorn 2007a; IDEA & Stockholm University 2010 به طور .)

 ۀه عرصبیشتر حامی دسترسی زنان ب ناسبیت های نمایندگیِد که نظامندهها نشان میکلی اکثر پژوهش

ن محور به توازن جنسیتی در سطح پارلمانهای سیاسی زسیاست رسمی هستند؛ اگرچه حتی اکثر نظام

جنسیتی  برابری، به 2003ست که در سال جهان اا تنها کشوری در منجر نشده است. در واقع رواند

 موانعبه ایجاد لی مردان بر حوزۀ سیاسی، تاریخی، تسلط ک نظر. از یافتدر پارلمان ملی دست 

 .نداآمیزذاتاً نسبت به زنان تبعیضکه  انجامیده ایساختاری

ه است ک یمشینسیتی، که خطهای جشود: سهمیهصلی این کتاب مطرح میدر فصل سوم موضوع ا

نان ز ای در راستای اصالح سطح پایین نمایندگیبسیاری از پژوهشگران فمینیست آن را استراتژی

 های سیاسیها یا کرسیهای جنسیتی، ایجاد حداقل درصدی از کاندیداتوریدانند. هدف از سهمیهمی

 های قانونگذاری است.برای مردان و زنان، به منظور افزایش نمایندگی زنان در ارگان

ی و های ملهای جنسیتی بر اساس انتخاب نمایندگان زن در سطح انجمنهای سهمیهموفقیت برنامه 

ربوط به های آماری مشود. بنابراین طبق دادهکردن سیاسی زنان برای انتخابات آتی ارزیابی میتوانمند

تحلیلمان را به سطح  ۀدامندرصد مشارکت زنان در سیاست، سطح ملی و حضور آنها در قوۀ مقننه، 
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حلی یا ایالتی، ها در سطوح م نظر از فقدان داده کنیم. صرفملی و نه انتخابات محلی محدود می

 ند.اهای محلی و ایالتی هنوز تعریف نکردهبسیاری از کشورها فرآیندهای انتخاباتی را برای ارگان

ین المللی نسبت به ااندازهای بینهای سیاسی میپردازد و چشمفصل سوم همچنین به تاریخ سهمیه

های جنسیتی ارائه ه سهمیهکند، و مروری بر مباحث مربوط بهای اخیر بررسی میموضوع را در دهه

-کرسی ۀیسهم قانونی و ۀحزبی، سهمی ۀداوطلبان ۀهای جنسیتی، یعنی سهمیدهد. انواع مختلف سهمیهمی

هایشان با در نظر گرفتن این که چه نوع ها و کاستیهای رزرو شده برای زنان، باتوجه به مزیت

در  چنینمه شوند.تحلیل می بررسی و ت،اسهای انتخاباتی مناسب برای کدام یک از سیستم ایسهمیه

ا هها شده است و اینکه چگونه قواعد مربوط به سهمیهاین فصل توجه بیشتری به جزئیات قوانین سهمیه

. بخش پایانی این فصل به چه اندمربوط به عدم اعمال آنها  هایها و مجازاتشود، و تحریماعمال می

های تأثیر واقعی سهمیه پردازد ویند مها نقش داشته اسهمیه این که چه عواملی در اجرای موفق

 شود.یجنسیتی بر نمایندگان زن بررسی م

وع یکی از سه ن های چهارم، پنجم و ششم به ترتیب به بررسی مطالعات موردی کشورهایی کهفصل

ازوکارهای ها و سپردازند. به منظور توضیح بهتر پیچیدگی سهمیهاند میجنسیتی را اتخاذ کرده ۀسهمی

ن ز های جنسیتی منجر به حضور تعداد باالی نمایندگان)که اجرای سهمیه مورد موفق اجرای آنها، دو

 های جنسیتی به تعداد قابل قبولی از نمایندگانپارلمان شده است( و نیز موارد ناموفق )که اجرای سهمیه

دهد که صرف نظر از نوع نظام یها به روشنی نشان مشود. این بررسیزن منجر نشده است( بررسی می

ها همیهکه تحمیل از باال به پایین سبپردازیم، چرا نیز ای، باید به چگونگی روند اتخاذ و اجرای آن سهمیه

ز طرف ا صادقانه برای توانمندی سیاسی زنان باشد. عملی های سیاسی و نهستدتواند حاصل داد و می

جنسیتی  ۀسهمی ۀیک برنام ۀز طرف جامعه و جنبش زنان که الزمال اهای پایین به بادیگر، باید به تالش

ررسی جنسیتی ب ۀناگون اجرای موفق یا ناموفق سهمیهای گوموفق است، توجه شود. در هر فصل ویژگی

همیه های ستری از کارکردهای نظامشود، تا فعاالن و پژوهشگران حقوق سیاسی زنان درک گستردهمی

 به دست آورند.

 جهانها در ترین شکل سهمیهشود که رایجبررسی می های داوطلبانه حزبیسهمیهل چهارم، در فص

نند کزام قانونی اتخاذ میاست که احزاب سیاسی بدون هیچ ال ایانهها، اقدامات داوطلبست. این سهمیها

همیه ع سزنان در انتخابات پارلمانی است. این نو توریاهایی برای کاندیدو هدف آن افزایش فرصت

درصد مشخصی از کاندیداهای حزب را زنان  و بر اساس آن، شودهای حزبی اعمال میلیستاغلب در 

ن احزاب، دارد که در آ تناسبی های نمایندگیِسهمیه بیشترین کاربرد را در نظامدهند. این تشکیل می

 ۀاز سهمی یموفق ۀنمون . سوئداندرقبای اصلی هستند. مطالعات موردی در این فصل، سوئد و انگلستان 

حزبی است که با نظام انتخاباتی دولت هماهنگ است، در حالی که در انگلستان حزب کارگر،  ۀداوطلبان
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را انتخاب کرد که اعضای مرد حزب با آن مخالفت کرده و اعالم کردند که با نظام  یهایسهمیه

 انتخاباتی اکثریتی ناسازگار است.

االیی جنسیتی، درصد ب ۀدون اتخاذ هیچ یک از انواع سهمیشود که بی میدر این فصل، فنالند هم بررس

 هایاز نمایندگان زن را به خود اختصاص داده است. ما این امر را به طور اساسی برخاسته از تالش

دانیم. افزون بر این، زنان فنالندی همزمان مستمر جنبش زنان فنالند در رابطه با تمام وجوه اجتماع می

 ۀزن و مرد در جامع برابریدان، حق رأی را به دست آوردند و این مطلب نقش مهمی در مسیر با مر

حضور داشته باشند. در حال  یسیاس ۀعرص رفنالند داشته و زنان را قادر ساخته که از همان ابتدا، د

 50های پارلمان را در اختیار دارند که اگرچه کمتر از درصد از کرسی 40حاضر، زنان فنالندی 

هم به دست  36حقیقینمایندگی شود( اما هم گفته می 35نمایندگی توصیفیدرصد است )که به آن 

های رفاهی مربوط به مادران منعکس محور دولتی و نظامکه در آن منافع زنان در قوانین زن 37آوردند

 (.Celis and Childs 2008شده است )

حزبی در این  ۀهای داوطلبانتفاوت آن با سهمیهپردازیم که می 38های قانونیدر فصل پنجم به سهمیه

کنند.  کاندیداهایشان لحاظ لیستجنسیتی را در  ۀاست که احزاب سیاسی باید به شکل حقوقی سهمی

های قانونی را یا از طریق اصالح قانون اساسی، یا تغییر در قوانین انتخاباتی اعمال پارلمان ملی، سهمیه

تمامی احزاب، درصد معینی را به کاندیداهای زن اختصاص دهند. از کند که  مستلزم آن است که می

وند. شحزبی فرض می ۀهای داوطلبانمؤثرتر از سهمیه ،های قانونی، حقوقی هستندآنجایی که سهمیه

اگرچه در عمل همواره مؤثرتر نیستند زیرا تعهدات همیشگی رهبران حزب را با خود ندارند. بنابراین، 

های مؤثری در نظر گرفته شود. مطالعات ها و تحریمها باید مجازاتاین سهمیهبرای عدم پذیرش 

ای هموردی این فصل، آرژانتین، فرانسه و اندونزی هستند. فرانسه و آرژانتین هر دو همزمان سهمیه

 38را اتخاذ کردند و هر یک تعداد مشابهی نماینده زن داشتند؛ اما امروزه آرژانتین بیش از  یقانون

زن داشته  ۀدرصد نمایند 19کمتر از  2010در حالی که فرانسه تا سال  ،زن دارد ۀصد نماینددر

 است.

 ۀموفقیت آرژانتین حاصل جنبش مداوم زنان بوده است که به موضوع نمایندگی سیاسی زنان جنب

ش تعداد یهای اولیه در افزاسیاسی دادند و آن را با دیگر عوامل سیاسی پیوند زدند. هنگامی که سهمیه

احزاب، زنان را برای  تاها در آرژانتین فشار آوردند زنان پارلمان ناکارآمد بود، طرفداران سهمیه

                                                           
35 Descriptive representation 
36 Substantive representation  

 شود.گفته می  "سخگویی نسبت به آنهاکنندگان و پااقدام در جهت تأمین منافع انتخاب"به  حقیقیگوید نمایندگی پکستن می37

 
38 Legislative Quotas 
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)نه صرفاً هر کرسی( معرفی کنند. این اصالحات تضمین  ه دست آورندروند بهایی که انتظار میکرسی

آن افزایش واقعی کرد که معرفی کاندیداهای زن، صرفاً یک موضوع نمادین نیست، بلکه هدف 

ند. اها در فرانسه و اندونزی بنا به دالیل متعدد ناموفق بودهنمایندگان زن است. از سوی دیگر، سهمیه

اد، اما این سیاسی د ۀایندگی زنان جنبحقوقی، به موضوع نم برابریدر فرانسه، اگرچه قوانین مربوط به 

اجرایی آن ضعیف بود. بنابراین، احزاب اصلی  هماهنگ نبود و ضمانت 39امر با نظام انتخاباتی اکثریتی

ها موفق نبودند. اندونزی هم قانونی شبیه آرژانتین را در پیش گرفت، اما فرانسه در اجرای این سهمیه

-رهبران سیاسی مرد اعالم کردند که این قوانین، مخالف قانون اساسی است که موجب تضعیف سهمیه

 های قانونی شد.

همراه با مطالعه موردی رواندا و بنگالدش بررسی  40های رزرو شدهرسیک ۀدر فصل ششم، سهمی

های پارلمان برای زنان، اشاره دارد. های رزرو شده به کنار گذاشتن درصدی از کرسیشود. کرسیمی

سطح کاندیداتوری نیست. این این نوع سهمیه صرفاً به ترکیب نهایی پارلمان اختصاص دارد و در 

ا به ههای قانونی که در آن، سهمیهساسی ملی آمده است، اما با سهمیهلی در قانون اها به طور کسهمیه

انتخابات است، متفاوت است؛ با این حال در  بعد ازحداقل تعدادی از زنان در پارلمان،  تضمینمعنای 

ا وانداند. رهای رزرو شده برای زنان با شکست مواجه شدهها در معین کردن کرسیموارد نادری، دولت

ده های رزرو شکرسی ۀجنسیتی در پارلمان از طریق سهمی برابریاست که به  جهانتنها کشوری در 

 است. یافتهدست 

موفقیت آن پرداخته  ااسب بنتهای مرواندا و ویژگی ها درکشورفصل ششم، به فرآیند اتخاذ سهمیه در

انون اساسی جدید و اهمیت نقش مهمی در تضمین ق شود که جنبش زنان روانداشده و بررسی می

تمامی اعضای آن زن اند و که  شدنمایندگان سیاسی زن داشته است. در این راستا شورایی انتخاب 

و در مقابل، این نمایندگان نسبت به اعضای آن  کردندها انتخاب مینمایندگان زن را برای این کرسی

 کنند، یکان زن پارلمان را انتخاب می، شورای زنان که نمایندگمورد. در این ندشورا پاسخگو بود

 .ای در رواندا استهای حاشیهساختار نهادی است که هدف آن حمایت از صداهای خاموش و گروه

های رزرو شده اقداماتی است در جهت تقویت زنان که در نهایت یک این اصالحات نهادی و کرسی

                                                           
دهند دهندگان در بین کاندیداهای متعدد، به یک کاندیدا رأی می( است و در آن رأیtwo roundدر فرانسه نظام انتخاباتی دو دوره ای )39

درصد آرا را به دست 50. اما اگر هیچ کاندیدایی بیش از شود( را در دور اول کسب کند، وارد پارلمان می%50+1و کاندیدایی که اکثر مطلق )

ن میدهد ای در فرانسه نشایابد. بنابراین، انتخابات دو مرحلهاند، ادامه مینیاورد، رقابت میان دو کاندیدایی که بیشترین رأی را کسب کرده

یل به نظام انتخاباتی اکثریتی معروف است. یک شکل دهندگان را داشته است، به همین دلکه کاندیدای انتخاب شده، حمایت اکثریت رأی

کنند و آن که بیشترین رأی ای وجود دارد که در آن بیش از دو کاندیدا در دور دوم انتخابات، رقابت مینادری از نظام انتخاباتی دو دوره

 )اکثریت ساده( را به دست آورد، انتخاب خواهد شد.
 

 
40 Reseved Seats 
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های رزرو شده در رواندا حاصل فعالیت هایکرسی ۀآورد. سهمیتر را به وجود میدولت دموکراتیک

ای هکرسی ۀمقررات دقیق است. در مقابل، سهمیجنبش زنان همراه با قوانین و  ۀهشیارانه و آگاهان

برای نظام  سهمیهاین . یکی از دالیل آن، این است که است نبوده رزرو شده در بنگالدش، موفق

بت سهم های رزرو شده به نسبا این که کرسی -ید اکثریتی مناسب نیست، زیرا رقابت شد انتخاباتیِ

شود. مانع از معرفی کاندیداهای زن می -شودهر یک از احزاب در کل آرا، به آنها اختصاص داده می

ها بسیار بیش از این کرسی برای زنان رزرو شده، اما هدف سهمیه 345کرسی از  45در حالی که 

زن در پارلمان بنگالدش حضور دارند. با وجود این نظام  64میزان حداقل است. در حال حاضر تنها 

بعد از اتمام زمان معینش، دوباره تصویب  2004ای بنگالدش که تقریباً جدید است و در سال سهمیه

 تواند پتانسیل مناسبی برای رشد و اصالح باشد.شد، می

اذ دگی سیاسی زنان، اتختحلیل مقدماتی اهمیت نماین ۀبنابر آنچه گفته شد، هدف این کتاب ارائ

ست. هدف ما این است که فعاالن حقوق ا هاهای دیگر دولتهای جنسیتی و تجربیات و آموزهسهمیه

 ؛عدم نمایندگی سیاسی زنان به دست آورنددر مورد کنندگان سیاسی اطالعات مفیدی زنان و مشارکت

 اقدامات الزم است. متداول بوده و نیازمند سیاستگذاری و جهاناسر واقعیتی که در سر
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 دوم فصل

  

 آنها بر نمایندگی زنان تأثیرهای انتخاباتی و نظام

 پارلمان در های آنان را به بهترین شکلکنند که ایدهدر دموکراسی، مردم نمایندگانی را انتخاب می

ه چه ، اینکمنعکس کرده و از منافع آنها دفاع کنند. نظام انتخاباتی هر دولت، زمان انتخابات کشور

کند. ها هستند را معین میافرادی واجد شرایط رأی دادن هستند، و چه کسانی دارای شرایط احراز پُست

هایی که کاندیداها یا کرسی را بر طبقتفسیر آرا نحوۀ های رأی و نظام انتخاباتی همچنین شکل برگه

هایی هستند های انتخاباتی شیوهمکند. به طور خالصه، نظامشخص می ،انداحزاب سیاسی به دست آورده

های ملی نشان داده است که شود. پژوهشکه به وسیله آنها ایده یک نظام دموکراتیک عملیاتی می

 .Paxton et al) دارد انتخابات در زن یداهایکاند موفیقت بر را اثر نیمهمتر ،یانتخاباتهای نظام

2007, p.269د که ی دارهایرا برای آنعین، بیشترین اهمیت (. بنابراین درک یک نظام انتخاباتی م

 جنسیتی را وارد یک نظام سیاسی کنند. برابریخواهند می

ه و کنندگان را نمایندگی کردهای انتخابآن میزانی که یک نظام انتخاباتی به شکل واقعی دیدگاه 

ادی بر حمایت مردم کند، تا حد زیمقننه منعکس می ۀهای حکومت و قوسیاستگذاریآراء  آنان را در 

-اریهای حکومتی و قانونگذاز خودِ نظام دموکراتیک تأثیرگذار است. اگر مردم متوجه شوند که برنامه

دهندگان، حمایت آنها از حکومت های آنان بعد از انتخابات نبوده است؛ تعداد رأیها بازتاب خواسته

(. بر این O’Neal 1993یابد )می و احترامشان نسبت به نمایندگان و سیاستمداران منتخب کاهش

ت کند، برای حفظ دموکراسی و ثبااساس، یک نظام انتخاباتی عادالنه که انتظارات مردم را برآورده می

 سیاسی ضروری است.

افزایش نمایندگی  ۀاگرچه اصالح یک نظام سیاسی حاکم دشوار است اما در برخی موارد الزم

ای هسازمان ۀدهنده و توسعانتخاباتی، مهمترین عامل شکل هایدموکراتیک واقعی است؛ زیرا نظام

های سیاسی حضور پیدا که از طریق آنها شهروندان در فعالیت نداهاییسیاسی، نظام حزبی و شیوه

یت که شخص یهایها و ویژگیوسیعی از ارگان طیفکنند. در واقع نوع نظام انتخاباتی دولت، بر می
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 نی کهکساعملکرد احزاب سیاسی و  نحوۀبرای مثال، ند، تأثیرگذار است. سازسیاسی آن جامعه را می

 .های ملیدغدغه محلی ونحوۀ برقراری توازن میان مطالبات توانند کاندیدا شوند یا می

اً شود و نمایندگان، صرفدر نظر گرفته می کل واحدهای انتخاباتی، ملت همچون یک نظام از در برخی

به  های دیگر،کشور راکنند. نظامکشور را نمایندگی می کلمشخص، بلکه ی حوزۀ انتخاباتنه یک 

خود را  حوزۀ انتخابی، منافع حوزۀ انتخابیکنند و نمایندگان هر های انتخابی سیاسی تقسیم میحوزه

و  نداهای بسیار متفاوت دموکراسی کنند. این دو نظام حاکی از ویژگیدر چارچوب ملی، پیگیری می

ها در پارلمان، از یک نظام به نظام دیگر بسیار متفاوت های جامعۀ مدنی برای انعکاس دغدغهاستراتژی

کل آرا  % 50+ 1که کاندیدای برنده باید -مطلق نظام انتخاباتی اکثریت دارایاست. در کشورهای 

ی و در نتیجه فرصت اندک یابدمیسیاست تفوق  ۀبر صحن یک نظام دو حزبی-ا کسب کرده باشدر

تر یا کاندیداهای مستقل وجود خواهد داشت. آشکار است که در بریتانیا، کانادا، رای احزاب کوچکب

اتحاد با احزاب بزرگتر وارد نظام سیاسی شوند.  ۀتوانند جز به واسطو ایاالت متحده احزاب سیاسی نمی

با حزب سیاسی مسلط هایشان دهندگان را که دیدگاهرأیآن دسته از های ها گزینهدر عمل، این نظام

که در آن احزاب، به نسبت آراء -تناسبیکند. از سوی دیگر، نمایندگی نیست، محدود میهماهنگ 

های چند حزبی گرایش دارد که در به نظام -آورندهای پارلمان را به دست میکسب شده، کرسی

که  این پرسشاین حال،  . بایابندمیآنها، اعضایی از حزب چندگانه به صورت مشترک به پارلمان راه 

، موضوعی یهای انتخابا به حوزهیه احزاب سیاسی خود پاسخگو هستند آیا نمایندگان، بیشتر نسبت ب

است که باید به آن پرداخته شود. اکثر کشورهای اروپایی و شمالی )نُردیک( چند حزبی هستند و 

 د.هستن تناسبیهای انتخاباتی سوئد، ایتالیا، و اتریش دارای نظام

 و هر یک اثراتی متفاوت بر نمایندگی سیاسی زنان دارد. است بسیارهای انتخاباتی های نظامپیچیدگی

ها در دنیا هستند بررسی خواهیم کرد. هرچند ترینکه متداول را نظام دموکراتیک نوع در اینجا سه

است، اما مروری کلی ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت اجرای هر یک از این نظام ۀو نحو  عملکرد

یاسی ر سدسترسی زنان به ساختا ۀگستریک  های آنها نشان خواهد داد که چرا و چگونه هربر ویژگی

های فعاالن حقوق زنان در در این رابطه تجارب و استراتژی همچنین .کندرا تقویت یا محدود می

واهیم را بررسی خ -انددهکه در راستای گسترش نمایندگی سیاسی زنان انجام ش -کشورهای مختلف 

های انتخاباتی همراه با ای در رابطه با نظامهای سهمیهکرد. در این فصل مباحث مربوط به نظام

 شود.رویکردهای بهینه مطرح می

های دموکراتیک دولت نقش دارند. احزاب های انتخاباتی، عوامل دیگری هم در رویهافزون بر نظام

 گذارییاستهای سنهاده، پیشدستورالعملبر اساس کشورها، بیشتر در  های اصلی سیاسیبدنهسیاسی، 

ارزه کنند، برای احراز رأی بیشتر مبملی، و کاندیداهای مؤثری که ملت را به بهترین نحو نمایندگی می
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ند، سه عامل ککردن یک نظام انتخاباتی ایفا میر نقشی که سیاست حزبی در عملیاتیافزون ب کنند.می

اینکه عنی ی گستردگی حوزۀ انتخابی( 1 :دهد که عبارتند ازهای انتخاباتی شکل میگر به نظاممهم دی

رأی  ۀ( ساختار برگ3 و  هاکرسیتخصیص  ( فرمول2د؛ نشومیانتخاب  ه،ه تعداد نماینده از هر حوزچ

یدا ددهندگان چگونه به یک حزب یا کانرأی باشد وداشته رأی چه شکلی  ۀبرگ کندمعین میکه 

(. تمامی این عوامل به طور مستقیم بر اجرای Larserud and Taphorn 2007aرأی دهند )

مثال،  گذارند. برایمیای با هدف بهبود و گسترش نمایندگی سیاسی زنان تأثیر موفق نظام سهمیه

 ردرأی بسیار مهم است، زیرا تحقیقات نشان داده است که کاندیداهایی که  ۀدهی به برگشکل ۀشیو

 دارند. -که اغلب کاندیداهای زن هستند -قرار دارند، شانس بیشتری نسبت به بقیه  لیستباالی  فیرد

 

 احزاب سیاسی

 دانستند زیرا در آن انتخابات بر اساسدموکراسی، پارلمان غیرحزبی را برتر می ۀاولی هواداراناز برخی 

های واقعی هنمایندگی خواستدر راستای  بیشتر یک نهاد غیر حزبی بود که شایستگی بود و قوۀ مقننه

های ایدئولوژیکی یک حزب سیاسی. شده یا برنامهتا نمایندگی یک نهاد سازماندهی کردعمل میمردم 

(، این نظام 1797-1789های اولیه ریاست جمهوری جورج واشنگتن )با این حال، به جز در سال

های داوطلبانه در احزاب االت متحده، شبکهمورد ای در 41.درنیامد عمل مرحلۀ بهغیرحزبی هرگز 

لی های کنونی، احزاب سیاسی بازیگران اصیافته حضور پیدا کردند. در اکثر دموکراسیسازمان سیاسیِ

 ،در تشویق مردم به شرکت در انتخابات هستند. احزاب سیاسی به طور کلی یک ایدئولوژی خاص

اند و آنچه را که به  و مدافع آنمطرح کرده  ولت را برای ادارۀ د دستورالعملها و گذاریسیاست

. اعضای حزب در پی کسب حمایت کنندآید، ترویج مینظرشان موضوعات اصلی ملت به حساب می

ای کشور هسیاستگذاریدهندگان هستند و اگر انتخاب شوند، در راستای تأثیرگذاری بر قوانین و رأی

 کنند.اقدام می

ن حامیان بانفوذتریکردن برخی از از طریق داخلبر سیاست  مستقیماری هدف احزاب سیاسی تأثیرگذ

جذب حمایت عمومی از جمله از طریق  غیرمستقیمیا به صورت  گیری اعضا در مناصب تصمیم یا

. احزاب برای های آگاهی بخشی یا کارزار در موضوعات و اصالحات گوناگون اندمداخله در فعالیت

                                                           
یل هایی را تشکشان غیرقانونی هستند هم صحیح است، زیرا سیاستمداران اغلب جناحکشورهایی که احزاب سیاسی این موضوع حتی در41

ی دهندگان را سازماندهای مشابه احزاب، برای کسب حمایت سیاسی، رأیها، به شیوهکنند. این جناحدهند که مانند احزاب سیاسی عمل میمی

 Moslemدانند )ر کار رسمی هستند و در اکثر موارد خود را ملزم به شفافیت یا پاسخگویی به مردم نمیها، فاقد دستوکنند. این جناحمی

2002.) 
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ل خود را به شکاهداف و  الزاماتو نیز قدرت سیاسی، موفق باشند باید آنکه در کسب حمایت مردم 

روشن کرده، و سپس در مبارزات انتخاباتی یا اقدامات اعتراضی شرکت کنند. در این  دستورالعمل

آورند که در آن های دموکراتیک نقش مهمی دارند، زیرا فضایی را به وجود میراستا احزاب در رژیم

ا افزایش ب غالباًشود. عمومی مورد بحث قرار گرفته، و سپس به سطوح حکومتی برده میها در حوزۀ ایده

ی به های متنوع سیاس، زیرا فضایی برای دیدگاهشودمیتر احزاب سیاسی، نظام سیاسی دموکراتیک

 آید.وجود می

رتمند یا اعضای افراد قد غالباًدهد که نامزدهای آنها های مربوط به احزاب نهادینه، نشان میپژوهش

عهد نیست ت ای یستگیشاهای انتخاباتی الزاماً بر اساس انخبگان هستند؛ بنابراین انتخاب کاندید

(Ballington 2004 یکی از دالیل سطح پائین نمایندگی زنان، سیاست های حزبی، به ویژه در .)

 ها دسترسی زنان بهمناصب رده باال، تبعیض طبقاتی و جایگاه های قدرت اجتماعی است. این رویه

تار ا در چارچوب ساخبرد و دستیابی نخبگان مرد به قدرت رهای بانفوذ سیاسی را از بین میجایگاه

 (.Kittilson 2006دهد )یت قرار میحزبی در اولو

ا ههای دموکراتیزاسیون سیاسی هستند که از طریق آنها دیدگاهبنابراین، احزاب سیاسی ابزارها و شیوه

توانند صداهای گروهی خاص، شود اما همزمان میدر حوزۀ عمومی مطرح می یهای گوناگونو برنامه

سیاسی  های باالترآمیزتری برای پُستهای مخاطرهگزینه از دیدگاه آنان هرا ک هابه ویژه زنان و اقلیت

سیاسی  انشوند که اغلب نخبگدر نظر گرفته می "مطمئن"هستند، خاموش کند. کاندیداها، نامزدهایی 

های پارلمان متوسط هستند. از آنجایی که هدف اصلی یک حزب، کسب قدرت و کرسی ۀمردان طبق و

شان اندک است( ی آوردنأاحتمال ر شودمی تصور )به این معنا که  "آمیزمخاطره"است، کاندیداهای 

است برای  ینساآشوند. این شیوه، اغلب روش هایشان، نادیده گرفته میبدون توجه به شایستگی

کنند. با وجود این، تاریخ نشان داده قدرت خود را با طرد زنان توجیه رهبران مرد که حفظ جایگاه 

های اقلیت هم گرایش دارند، آنچنان که رؤسای است که مردم به انتخاب زنان و افرادی از گروه

حزب مربوطه تمایلی به اند، اگرچه اغلب نقاط مختلف به قدرت رسیده وزیران زن درجمهور و نخست

 شان نداشته است.لیستمعرفی آنها در صدر 

ها، اِوا پرون آرژانتینی است. محبوبیت او که بیشتر از همسرش، خوان پرون رئیس یکی از این نمونه

که زنان آرژانتینی  1900 ۀزده کرد. در اواسط دهرا شگفت اشحزبجمهور پیشین آرژانتین، بود، 

به  1947در سال  و این تالش کردبانوی اول برای حق رأی زنان مبارزه می حتی حق رأی نداشتند،

انتخاب شد  اً، خوان پرون مجدد1951انتخابات بعد از حق رأی زنان در سال  نخستینثمر رسید. در 

کارگر بودند در مقابل دفتر ریاست جمهوری جمع  ۀمیلیون نفر که اغلب طبق 2بیش از و جمعیتی 

وا، معاون اِ"دادند: جمهور شود. آنها شعار میآن شدند که اوا پرون، معاون رئیسشدند و خواستار 
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های نخبگان سیاسی و آمادگی شکاف عمیقی میان رویهکه  دهداین اتفاق نشان می "رئیس جمهور!

تواند وجود داشته باشد، اما این ناهمخوانی، با می( یا اقلیت) ردم برای انتخاب یک سیاستمدار زنم

ها و نیهای سیاسی، رایزگیری، فعالیتهای کلیدی تصمیمها به پستایش دسترسی تعداد اقلیتافز

 42رود.ها به تدریج از بین میاجرای سهمیه

هایی هتوانند به شیوتوانند با جامعۀ مدنی همکاری کنند و نیز میاحزاب سیاسی به صورت بالقوه می

تر، فتهیامتنوع را محدود کنند. احزاب بزرگتر و سازمان هایعمل کنند که نمایندگی منافع و دیدگاه

نیافته را از طریق انتخاب های سازمانها یا گروهرفتار کرده و اقلیت باناغلب همانند دروازه

کنند. در واقع، به شکل های مشخص سیاسی، حذف میشده برای پستچینهای ویژه و دستاکاندید

ها عضو حزب در این انتخاب زنانِ  ،کل درشوند، و اب انتخاب میابتدایی، کاندیداها از طرف احز

 های سیاسی باید درک روشنی ازجنسیتی در نظام برابریبنابراین طرفداران  .شانس کمتری دارند

شتر پذیرش بیساختارهای حزبی و عملکردهای آن داشته باشند تا بتوانند اصالحات حزبی را برای 

 د.یشنهاد و پیاده کننپزنان 

 

 های انتخاباتیعناصر اصلی نظام

 وزۀ انتخابیحها در یک که به تعداد کرسی یهای انتخابحوزهگستردگی گفته شد،  همانگونه که قبالً

هایی ی، زیرا به طور مستقیم بر استراتژاست انتخابات ۀکننداز عوامل بسیار تعیین ،شودمعین اطالق می

، به یانتخابهای حوزه گستردگی گذارد.اثر میکنند، خاذ میکاندیداها در انتخابات ات که احزاب و

سائل م . مطالعات پژوهشگرانِتأثیر داردهایی که زنان برای کاندیدا شدن دارند، طورمستقیم بر فرصت

 ویساز  ن راهای زینده فرصت معرفی کاندیدانماتکانتخابیِ های که حوزه دهدمینشان   انتخاباتی

دهد. در شرایطی که احزاب بتوانند بیش از یک نامزد انتخاباتی کاهش میادی به میزان زیاحزاب 

معرفی کنند و جوّ اجتماعی مناسب باشد لیست انتخاباتی آنها توازن جنسیتی بیشتری خواهد 

جنسیتی پذیرفته و رایج باشد، معرفی  برابریدر واقع، هنگامی که  (.Rule and Zimwerman 1994شد)

                                                           
های دیگری از زنان انتخاب شده در جوامع پدرساالر هستند که همکاران مردشان، نظیر بوتو در پاکستان و ایندیرا گاندی در هند، مثالبی42

جانشین او شد و در یک  1988نظیر بوتو، مخالف اصلی دیکتاتوری ضیاء الحق، در سال دانستند. بیک میشانس آنها را برای پیروزی اند

انتخابات دموکراتیک، نخست وزیر پاکستان شد. او دوبار انتخاب شد، اگرچه دو برادرش کاندیداهای بالقوۀ حزب مردم پاکستان بودند که 

ن های جهان به قدرت رسید. او پیش از آر انتخاباتی همگانی، در یکی از بزرگترین دموکراسیپدرش بنیانگذار آن بود. ایندیرا گاندی هم د

های سرشناس و نخبه بودند، به عهده داشت. اگرچه این زنان اعضای خانواده 1966وزیر شود، ریاست کنگرۀ ملی هند را در سال که نخست

اند اند، صرف نظر از این که زن بودههای مهم سیاسی و نخبگان به پیروزی رسیدههاما باید توجه داشت که اکثر رهبران انتخاب شده از شبک

 یا مرد. مردم، حتی در این جوامع کامالً پدرساالر، اگر شانسی داشته باشند، مایلند به کاندیداهای زن رأی بدهند.
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ی زنان می شود.  أتواند استراتژی یک حزب باشد زیرا باعث جذب رزن می  باتیهای انتخانامزد

، احزاب به نامزدی 43نمایندههای انتخابی تکاز آن است که در حوزه  همچنین نتایج مطالعات حاکی

کاندیداهای مرد گرایش دارند. همچنین، نمایندگان پارلمانی که خواهان انتخاب مجدد هستند، اغلب 

 44(.and Taphorn 2007b, p.38 Larseudشوند. )یداهای جدید زن برتری داده میبه کاند

تر و دیگر احزاب کوچکتعبیر به  .ر رابطه استد انتخاباتی ۀحوزگستردگی با  حزب گستردگی

الزم برای معرفی کاندیدا در سطح کشور ندارند، در حالی که احزاب   و مالی تر منابع انسانیضعیف

جه تری دسترسی دارند، شانس بیشتری برای پیروزی دارند، در نتیکه به منابع وسیعترردهگستتر و قوی

های محدودی به رود کرسیکنند. احزاب کوچکتری که انتظار میکاندیداهای زن را هم معرفی می

 .دگرایش دارن ،هستند رتبه حزبی که اغلب مردبه معرفی رهبران و اعضای عالی دست آورند، معموالً

در نتیجه برای کاندیداتوری فرصت کمتری به  .دانندآمیز میاین احزاب، کاندیداهای زن را مخاطره

 دهند.آنها می

-یانتخاب رأنحوۀ  ۀدهند، که نشانهای رأیبرگه ساختارو  نهای پارلماکرسی تخصیص فرمول نحوۀ

ی هاو پست های ملیاندیگر در مباحث مربوط به دسترسی زنان به پارلم دو عامل ،دهندگان است

برای توزیع  های متعددیهای انتخاباتی پیشرفته، فرمولهستند. نظام  و ایالتی  کلیدی در سطح کشوری

اده مورد استف یهای اکثریتنظام های پارلمان دارند: یکی از آنها فرمول اکثریت ساده )که درکرسی

را به دست آورد، به پارلمان راه مطلق(  )اکثریتآرا  %50+1( است که طبق آن، کاندیدایی که است

است  تر آن. این فرمول در کشورهای دو حزبی بیشترین کاربرد را دارد. یک فرمول پیچیدهیابدمی

کل آرایی که به  %35از آرا را برای هر کرسی در نظر گیرد، برای مثال کاندیدایی که  حداقلیکه 

خابات یابد، اما دور دوم انتستقیم به پارلمان راه میهای مورد نظر اختصاص یافته، کسب کند، مکرسی

 د.های مربوط به آن منطقه پُر شونمیان کاندیداهای باقی مانده برگزار میشود تا این که تمامی کرسی

میزان  رأی و ۀدهندگان است. ساختار برگچگونگی انتخاب رأی ۀ، نشاندهندرأی ۀبرگ ساختار نهایتاً

های مختلف انتخاباتی،  ست.  نظاما ثیرگذارأدهندگان تیأنتخاب نهایی راطالع مندرج در آن بر ا

ه دهند )ندهندگان به احزاب رأی میرأی ،های انتخاباتیمتفاوتی دارند. در برخی نظام رأیهای برگه

 احزاب رأی منفرددهندگان به کاندیداهای ها رأیدرون حزبی( در حالی که در دیگر نظام به یک فردِ

                                                           
43member districts-singleفته به کار ر "نمایندهحوزۀ انتخابیِ تک"جای آن به اختصار  ای که یک نماینده دارند که بههای انتخابی: حوزه

 است )م(.
 هایشانکنند که مردم از کاندیداهای زن حمایت نخواهند کرد، زیرا نگرانند که رأیها و هم احزاب سیاسی این ایده را ترویج میهم رسانه44

مال دهندگان معتقدند که احتنتخابی چندنماینده صحیح نیست، زیرا رأیهای ااند که این موضوع در حوزهبه هدر برود. پژوهشگران نشان داده

 ها باعث باخت یک کاندیدا شود، زیرا چندین کاندیدا در حال رقابت هستند نه فقط یک کاندیدا.کمی وجود دارد که آراء آن
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رد بدون آن که به ف –دهندگان یا صرفاً به یک حزب رأی، رأی ۀبرگ نوعند. بنابراین بر اساس دهمی

دهند. برای رأی می دهند، یا آن که به یک یا بیش از یک نفر کاندیدای حزبی رأی می -رأی دهند

 ی که دردهندگان به کاندیداهای محدود، رأیوجود داردمثال، در نظام اکثریتی که در ایاالت متحده 

دهند، در حالی که در اندونزی از د خواه مستقل( رأی مینبی باشز)خواه نامزد ح اندرأی آمده گۀبر

حزب، یا به هر  لیستدر  شخصم توانند به یک حزب، یک کاندیدای دهندگان میرأی 2008سال 

حزاب رأی به جای ا منفردشوند که به کاندیداهای دهندگان ترغیب میدو رأی دهند. گرچه رأی

که  –دهندگان با سطح سواد کمتر شود رأیدادن به حزب باعث میرأی امکاندهند، اما در مقابل، 

توانند هم ب -و آگاهی بیشتری از دستور کار حزبی دارند منفرداغلب آشنایی کمتری با کاندیداهای 

 هایشان را بیان کنند.هخواست

مامی آنها اند که تساختارها و عناصر متعددی تشکیل شدههای انتخاباتی از بنابر آنچه بیان شد، نظام

 یاید توجه خاصجنسیتی ب ۀدسترسی زنان به نمایندگی سیاسی تأثیرگذارند. طرفداران سهمی ۀبر گستر

نظام  را که در چارچوب یک "بهینه" ایِبه این عناصر متغیر داشته باشند تا بتوانند یک نظام سهمیه

-ریزی و عواملی را که مانع دسترسی زنان به نمایندگی سیاسی میبرنامه انتخاباتی معین عمل کند،

( آرا را کسب %50+1د، شناسایی کنند. برای نمونه، در فرانسه کاندیدایی که اکثریت مطلق )نشو

ه جنسیتی ک ایِکند، کرسی پارلمان را تصاحب خواهد کرد، اما این امر برای اتخاذ یک نظام سهمیه

حزاب اطالق پذیر باشد، کارآمد نیست و نیازمند آن است که نیمی از کاندیداهای ی اهالیستبرای 

نند نه کدهندگان در نظام اکثریتی، افراد را انتخاب میحزبی، زن باشند؛ زیرا در فرانسه رأی لیست

 ردازیم.پجنسیتی در نظام انتخاباتی فرانسه می ۀحزب را. در فصل پنجم، به مباحث مربوط به سهمی

 

 نظام انتخاباتی متداولنوع ه س

 ۀاختار برگها، و سی، فرمول توزیع کرسیانتخاب ۀحوز گستردگی، یعنی های انتخاباتیاجزای اصلی نظام

ل این فص ۀپردازیم. همانگونه که در مقدمحال به جزئیات متغیرهای آنها می .را بررسی کردیم ،رأی

ی کنونی های نمایندگشوند که در دموکراسیسیم میمهم تق ۀهای انتخاباتی به سه دستبیان شد، نظام

شود. هر یک از این متغیرها، تأثیرات متفاوتی بر نمایندگی به طور کامل یا ترکیبی از آنها اعمال می

 ها عبارتند از :دارد. این نظاممطرود های ها و گروهسیاسی زنان، اقلیت
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شود که بیش از یک گفته می 45هنمایندچندابی های انتخحوزهاین نظام اغلب به  :تناسبینمایندگی 

دهند، نه به کاندیداهای نماینده در پارلمان دارند. در این نظام، شهروندان به احزاب سیاسی رأی می

آورند. یهایی به دست ماند، کرسیی که کسب کردهئ. پس از انتخابات، احزاب با توجه به کل آرامنفرد

های درصد کرسی 20ا را در یک منطقه معین به دست آورده باشد، درصد آر 20برای مثال، حزبی که 

حزبی که بیشترین درصد  ،هارا کسب خواهد کرد. به طور کلی، در این نوع نظام حوزۀ انتخابیآن 

نند کها را داشته باشد، حکومت را تشکیل خواهد داد. کشورهایی که از این نظام پیروی میکرسی

 ن، و اندونزی.سوئد، آرژانتیعبارتند از 

 ووند شتک نماینده اعمال می های انتخابیِحوزهها در این نظام :اکثریت نسبی /یتیاکثر یهانظام

را به دست خواهد آورد. این حوزه را کسب کرده، کرسی مربوط به آن  رأیای که بیشترین نماینده

هایشان در ند که دیدگاهزیادی از شهروندان احساس کن ۀشود که عدنظام پارلمانی اغلب باعث می

دهد که این ( نشان می2-1شود. تحقیقات مربوط به کشورهای مختلف )نمودار یپارلمان منعکس نم

کند؛ زیرا احزاب تمایل دارند کاندیداهای مرد نظام فرصت کمتری برای  کاندیداتوری زنان ایجاد می

دن را به ش پیروزمعرفی کنند تا شانس ارتباطی قوی را  ۀبا نفوذ اجتماعی یا مردی با شبک اتاز طبق

 شود.حداکثر برسانند. این نظام در کشورهای ایاالت متحده، بریتانیا و هند اعمال می

. برای و نظام اکثریتی است تناسبیهای نظام نمایندگی ای از ویژگیاین نظام، آمیزه :مختلط یهانظام

-اده مید تخصیصساس معیار نمایندگی اکثریت های پارلمان بر امثال، در این نظام، نیمی از کرسی

ند آلمان، . این نظام در کشورهایی ماناکثریت نسبی /یها بر اساس نظام اکثریتکرسیشوند، و نیم دیگر

 شود.مکزیک، و فیلیپین اعمال می

ها در کشورهای مختلف تا حدی متفاوت سازی  هر یک از این نظاماقتباس و پیاده ۀاز آنجایی که نحو

ای هست، پیامدهای آنها نیز بر نمایندگی زنان نیز متفاوت است. در ادامه، توضیح هر یک از این نظاما

نمایندگی به روشن شدن چگونگی و چرایی دسترسی یا عدم دسترسی زنان به ساختارهای رسمی 

 سیاسی، آمده است.
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  تناسبیریتی و درصد حضور زنان در پارلمان بر اساس نظام نمایندگی اکث -1-2نمودار 

 
Source: Reproduced from Matland, Richard. “Enhancing Women’s Political Participation: Legislative 
Recruitment and Electoral Systems” in Women in Parliament: Beyond Numbers © International Institute for 

Democracy and Electoral Assistance 2005: p. 102.  

 

   46تناسبینمایندگی 

معرفی  هندنمایچندحوزۀ انتخابی از کاندیداها را برای یک  لیستی، هر حزب تناسبیدر نظام نمایندگی 

ای هممکن است نمایندگان مستقل هم وجود داشته باشند(. در نمایندگی لیستکند )در این می

ت . اصل این اسیابدمیاحزاب اختصاص  کسب شده به ءها بر اساس درصد کل آرااکثریتی، کرسی

منافع و  ۀهای انتخابیه، به عبارت دیگر آینهای حوزهها و اولویتگزینه ۀکنندکه پارلمان منعکس

 باشد.های شهروندان هخواست

 ,Paxton et al. 2007در پارلمان است ) نترین نظام برای نمایندگی زنااین نظام مطلوب

Rule and Zimmerman 1994، Larserud and Taphon 2007b ( زیرا عناصر انتخاباتی مربوطه )یعنی

سبت به رأی( ن ۀها و ساختار برگحزب، فرمول توزیع کرسی گستردگیانتخاباتی و  ۀحوز گستردگی

انتخابی  ۀحوز یگستردگافزایش دسترسی زنان به مشارکت سیاسی بیشتر پاسخگو هستند. برای مثال، 

آمیز تلقی دهد و احزاب، زنان را کاندیداهای مخاطرهتوری را افزایش میفرصت زنان برای کاندیدا

یتی کنند که از لحاظ جنسهایی را ارائه میلیستبیشتر  ،تر این که در این نظام احزابمهم . کنندنمی

دهند(. از آنجایی که در دهندگان را تشکیل میدرصد رأی 50متعادل باشند )زیرا که زنان دست کم 

وانند ت، احزاب میداشته باشدتواند بیش از یک نماینده میحوزۀ انتخابی هر  ،دگی اکثریتینماین

 کاندیداهای زن را نیز معرفی کنند.
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تالش برای نامزدکردن به جای ، مطرودهای اجتماعی گروه ۀگسترد در پاسخ به فعالیتیک حزب سیاسی 

ری از تدهندگان خاص دارند، طیف گستردهکاندیداهایی با برچسب جنسیت، طبقه، یا قومیت که رأی

در آلمان، احزاب  1980  ۀدر نروژ و در ده 1970  ۀبرای نمونه، در ده را جذب کند.دهندگان یأر

-هاین احزاب در انتخابات، احزاب محافظ پیروزیجنسیتی را اتخاذ کردند.  ۀسهمی ،داوطلبانه ،سبز و چپگرا

های حزبی در این دو سهمیه 1980 ۀبنابراین تا اواسط ده .کردترغیب  مشیط خکار را به اتخاذ همان 

 (.Phillips, 1998a) 47هایی برای جذب آراء زنان، بسیار متداول شدکشور، به عنوان استراتژی

یا "نماینده، رأی دهندگان مجبور نیستند که های انتخابی تک، برخالف حوزهتناسبیدر نظام نمایندگی 

توانند به چند نماینده رأی دهند که در عمل رقابت میان کنند؛ بلکه میرا انتخاب  "این/یا آن

 با میزان نسبتاً باالی تناسبیدهد. طبق آمارها، نظام نمایندگی کاندیداهای زن و مرد را افزایش می

مقننه در کشورهای اسکاندیناوی و هلند همراه بوده است، در حالی که در فرانسه  ۀحضور زنان در قو

به  % 7/5به اکثریتی  به کاهش نمایندگی زنان از  تناسبیتغییر نظام از نمایندگی  1958در سال 

(. پژوهشگران معتقدند که تغییر نظام انتخاباتی از Randall 1982, p. 98منجر شده بود ) % 5/1

 ندارندزنان  در نظام اکثریتی، احزاب رغبتی به معرفیکاهش بوده است، زیرا این دالیل اصلی 

(Allwood and Wadia 2000:146.) 

نظام  ،کنندنمایندگی زنان را تقویت می ی آنهاانتخابی، که هر دو ۀحزب و حوز گستردگیافزون بر 

جنسیتی را در ساختار خود ادغام کند. دو نوع مهم از نظام  ۀتواند سهمیمیبه آسانی  تناسبینمایندگی 

 (O’Neal 1993، و رأی انتقال پذیر واحد )ستیلی تناسبیعبارتند از: نمایندگی  تناسبینمایندگی 

ه های باز یا بستلیست، احزاب سیاسی تناسبینمایندگی های نظامدر  48::لیستی تناسبیِ یندگینما

های بسته، احزاب سیاسی لیستکنند که هر یک تأثیرات مهمی بر انتخاب زنان دارد. در ارائه می

وزۀ حکسب شده برای کل حزب در یک  به نسبت آراءِکنند که بسته بندی میکاندیداها را رتبه

را آرا  % 25. برای مثال اگر حزبی یابدمیتخصیص  لیست پایینها از باال تا مشخص، کرسی انتخابی

حزب مربوطه به پارلمان  لیستدر  مذکوراز کاندیداهای  % 25به دست آورد،  یک حوزۀ انتخابیدر 

 .خواهند یافتراه 

                                                           
ی، ا، حزب سبز آلمان تصمیم گرفت به شکل متناوب نام زنان و مردان را در لیست حزبی خود بیاورد. اتخاذ چنین سهمیه1986در انتخابات 47

ای مشابه پیروی کنند تا آرا را به حزبی کوچکتر و ضعیفتر نبازند. در نتیجه، ن نیز از شیوهکارتر را واداشت که آنااحزاب بزرگتر و محافظه

 هایی برای زنان در نظر گرفتند.ها، هر دو سهمیهدموکراتهای آلمان و نیز سوسیالمسیحی-دموکرات
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ن ها، یعنی تعییبندیه این نظام وارد است، این است که قدرت ناشی از  رتبهمهمترین نقدی که ب

 یستلدهد. کاندیداهایی که نامشان در ابتدای ترتیب نام کاندیداها، به رهبران حذب قدرت زیادی می

-یستلجنسیتی پایبند باشند،  ۀبیشتری دارند. اما اگر احزاب به سهمیبخت اغلب مرد هستند،  واست 

شود. در این محور خواهند بود. این شیوه در اندونزی اعمال میباز، زن هایلیستسته، بیش از ب های

ای هحالت، احزاب باید حداقل تعدادی از کاندیداهای زن را معرفی کنند. در نتیجه تعدادی از کرسی

 یابد.می تخصیصمقننه به زنان  ۀقو

بسته است زیرا اجازه  هایلیستتر از یکآزاد اغلب دموکرات لیستیا  :49 یحزب باز یهالیست

های ستلیحزبی انتخاب کنند. با  بندیِنظر از رتبه دهندگان کاندیدای خاصی را صرفدهد که رأیمی

ست معین به د ۀ، بیشترین درصد آرا را نسبت به کل آراء حزب در یک منطقمنفردباز، کاندیداهای 

ا دهند، یدهندگان یا تنها به کاندیداها رأی میزیع، رأی(. بسته به فرمول توO’Neal 1993آورند )می

حوزۀ کل آراء یک  % 25هم به کاندیداها و هم به حزب )با دوبار رأی دادن(. برای مثال، اگر حزبی 

را کسب کرده باشند، انتخاب  رأیکاندیداهایی که بیشترین  % 25معین را به دست آورد،  انتخابی

 سبت بهاند ندر این نظام، نمایندگانی که به طور مستقیم انتخاب شده شود کهخواهند شد. گفته می

 .50های انتخابیه خود، بیشتر پاسخگو خواهند بودهای حوزهاولویت

 نفردمدومین نوع نظام انتخاباتی نسبیی، بر رأی دادن به کاندیداهای  :51واحد ریپذانتقال یرأ نظام

خاباتی باز انت لیستزبی نیز امکانپذیر است(. همانند ح لیست ۀتأکید دارد نه برحزب )اگرچه گزین

-دهد و رأیدهندگان آزادی گزینش میبه رأی منفردحزبی، این نظام نیز، در انتخاب کاندیداهای 

 حوزۀ انتخابیهایشان انتخاب کنند. بنابراین اگر در یک توانند بر اساس اولویتدهندگان، می

ر اساس ب که شوددهندگان خواسته میرسی رقابت کنند، از رأی، پنج کاندیدا برای سه کهچندنمایند

هایشان به این کاندیداها رأی دهند. کاندیداهایی که حد نصاب را در اولین دوره کسب کرده اولویت

ر دوم، به کاندیداهای دیگ ۀباشند، انتخاب شده و آراء دیگر بر اساس درصد تعلق گرفته به گزین

 (.O’Neal 1993که سه کاندیدا انتخاب شوند ) یابدمیجایی ادامه  یند تایابد. این فرآاختصاص می
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نیز در مورد حد نصاب حداقلی آرائی که هر حزب باید به دست آورد،  تناسبیهای نمایندگی سته، اکثر دموکراسیعالوه بر لیست باز یا ب50

است. حد  % 1از آرا را به دست آورد، در حالی که در اسرائیل این میزان  % 5گیرند. برای مثال در آلمان، هر حزب باید دست کم تصمیم می

 ها است که در این صورت احزاباش، ائتالف با حکومتهایی به دست آورند و نتیجهکوچک هم کرسی شود که احزابنصاب پایین سبب می

ها اعمال نفوذ کنند. از سوی دیگر، حد نصاب بسیار باال گیریاند، در تصمیمای هم صرف نظر از میزان حمایتی که در انتخابات داشتهحاشیه

شود. هر حزبی که حداقل میزان معینی از آرا را به دست آورد، واجد ها میصدای اقلیت منجر به انحصارگرایی در قدرت، و خاموش شدن

 ها است.ها، نسبت آرا به تعداد کرسیها خواهد بود. فرمول رایج برای تعیین سهمیهشرایط کرسی
51 Single Transfable Vote System 
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های کند که به کاندیدادهندگان را تشویق میپذیر واحد این است که رأیویژگی مهم نظام رأی انتقال

بدون هراس از این که اگر به کاندیدای زنی رأی دهند، رأیشان به هدر  ؛خودشان رأی دهند ۀبرگزید

. دشونمیکه به حساب کاندیداهای بازنده )فرد یا حزب( ریخته  ندآرائی ابه هدر رفته،  ءاآربرود. 

یک نظام انتخاباتی مطلوب، نظامی است که به شکل سیستماتیک، میزان آراء به هدررفته  را با ترکیب 

هر  .کاهش دهد ،خود را انتخاب کنند ۀدهندگان، کاندیداهای شایستقوانینی که باعث می شود رأی

قدر میزان آراء به هدر رفته بیشتر باشد، به همان میزان رأی دهندگان اعتماد خود را نسبت به فرآیند 

-. در این نظام، رأیاستاثر کنند آراء آنها بیدهند، چرا که احساس میدموکراتیک از دست می

جود حزبی هم و لیستۀ های حزبی، گرچه گزینلیستنه به  ؛دهنددهندگان اغلب به کاندیداها رأی می

فرادی های بسته حزبی، الیستشود، به ویژه در می منفرددارد. با توجه به تأکیدی که بر کاندیداهای 

 دهندگان پاسخگوتر هستند تا بهشوند، نسبت به رأیواحد انتخاب می پذیرِکه در نظام رأی انتقال

 ارند.، کنترل بیشتری دانتخاب افراد بردهندگان زیرا رأی .احزاب

به کاندیداهای زن و از احتمال به هدر رفتن منتسب  آمیز بودنِاز  مخاطره 52این الگوی رأی ترجیحی

 ها نیستند، زیرا نگراندادن به زنان یا اقلیتدهندگانی که مایل به رأیکاهد. آن دسته از رأیآرا می

 ۀنن هستند که رأی آنها به گزیمطلوب آنها انتخاب نشود، در این نظام انتخاباتی مطمئ ۀند که گزینا

ندی برأی رتبه ۀسوم تعلق خواهد گرفت. به عبارت دیگر، اولویت آنان در برگ ۀدوم و بعد گزین

 بیشتری برای پیروزی خواهند شد. این نظام اغلب بخت ،پذیرزنان در نظام رأی انتقالن، شود. بنابرایمی

با کمتر از چهار کرسی(. با های انتخابی حوزهشود )نه چندان گسترده اعمال میهای انتخابی حوزهدر 

و در بسیاری  تر شدهبه افزایش کاربرد شمارش کامپیوتری آرا، این نظام بسیار پیشرفته نظروجود این، 

د، زیرا انیر پذنظام رأی انتقال هوادارِطلبانی که خواهان تغییر نظام انتخاباتی هستند، از کشورها، اصالح

 Ruleها، و شهروندان در ترکیب نهایی پارلمان و تحقق خواست آنان تأثیرگذار است )یترأی زنان، اقل

1994, p.19.) 

ه دهندگان بیشتر است، زیرا بر این باورند ک، مشارکت رأیتناسبی های نمایندگیِبه طور کلی، در نظام

م در کنار احزاب تر ههمچنین از احزاب کوچک تناسبیاست. نظام نمایندگی  تأثیرگذارشان آراء

متر تری از افکار عمومی. مهکند که در واقع حمایتی است از نمایندگان طیف گستردهاصلی حمایت می

از همه این که با توجه به موضوع ساختارهای سیاسی معطوف به نمایندگی جنسیتی، نظام نمایندگی 

ای اقلیت همایندگی زنان و گروههای بیشتر با هدف نپتانسیل الزم را برای فراهم آوردن فرصتتناسبی 

، 1991در مورد اصالح انتخابات در سال  53کانادا سلطنتی دارد. با این حال، طبق گزارش کمیسیون
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در این "است .  تناسبیتر از نظام نمایندگی جنسیتی مهم ۀبرای تحقق نمایندگی زنان، اعمال سهمی

، در راستای توانایی زنان در تناسبییندگی های نماراستا، عملکرد احزاب سیاسی، به ویژه در نظام

(. این کمیسیون همچنین دوباره تأکید O’Neal 1993) "های پارلمان حائز اهمیت است.کسب کرسی

از ر تهای جنسیتی نتایجی همانند یا حتی نامطلوببدون سهمیه تناسبیهای نمایندگی کرد که نظام

ای هترین نظام برای تضمین نمایندگی زنان، در حوزههای انتخاباتی دارد. در واقع مؤثرسایر نظام

های هر درصد از کرسی 30برای مثال تخصیص  .ستا ها، قوانین مربوط به سهمیهبزرگانتخاباتی 

-اند، اما اختصاص این سهمیهها را اتخاد کردهحزب به زنان. اگرچه برخی احزاب، داوطلبانه این سهمیه

ا هدر نتیجه احزابی که پایبند به این سهمیه صورت گیرد ونونی ها باید توسط دولت و به شکل قا

 (.Larserud and Taphorn 2007bنیستند، مجازات شوند )

 اکثریت نسبی/یتیاکثر یهانظام

-تک یِهای انتخابحوزهاست که اغلب در اکثریت نسبی /یدومین نظام انتخاباتی رایج، نظام اکثریت

شود. اعمال می نمایندههای انتخابیِ چندحوزهکه در  54انسدادیرأی ای استثنشود؛ به اعمال می هنمایند

اشند یا اکثریت مطلق آرا را کسب کرده ب ددر این نظام، بسته به وضعیت کشور، کاندیداهای برنده بای

 ،(%50+1شود )به بیش از نیمی از کل آرا گفته می اکثریت مطلق آرا(. Rule 1994)را  نسبییا اکثریت 

تاز به بیشترین تعداد آراء کسب شده توسط کاندیدای پیش)اکثریت ساده(  نسبیاکثریت ی که در حال

و نه  ردمنفشود. از آن جایی که رقابت، میان کاندیداهای در میان سه یا بیش از سه کاندیدا گفته می

است، سی ۀبینند. محدودیت مهم دسترسی زنان به عرصهای حزبی است، به ویژه زنان زیان میلیست

این عرصه است و احزاب سیاسی تمایل چندانی به حمایت از معرفی زنان در  برتسلط فراگیر مردان 

ها، زنان دسترسی کمتری به منابع مالی و سرمایهندارند. افزون بر این واقعیت شانبرابر همتایان مرد

ماتیک ، متضررشدن سیستو فرهنگی نیز مواجه هستند که پیامد آن دینیهای اجتماعی دارند و با موانع 

وجود دارد که  اکثریت نسبی/یهای اکثریتهای گوناگونی از نظامشکل.آنها در رقابت انتخاباتی است

 هاامنظ نیا انواع رو، شیپ بخش در. گیردمیهر یک سطوحی از دموکراسی و نمایندگی زنان را در بر 

 د.نشوبررسی می ،نمایندگی دارد ۀبر دسترسی زنان به عرص را اثر نیشتریب که

نماینده اعمال تک های انتخابیِحوزهترین نظام اکثریتی است که در ساده :55ساده تیاکثر نظام

 دهنددهندگان در میان کاندیداهای مختلف از احزاب متفاوت، به یک کاندیدا رأی میشود و رأیمی

یی از این کشورها عبارتند از هارا کسب کند، برنده خواهد شد. نمونه رأیو کاندیدایی که بیشترین 
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کانادا، هند و ایاالت متحده. هنگامی که بیش از دو کاندیدای رقیب وجود داشته باشد، الزم نیست 

 آرا را کسب کرده باشد و صرفاً بیشترین رأی، کافی خواهد بود.مطلق اکثریت  ۀبرند

های در حوزهو ساده  ریتیِدر نظام اکث :56انسدادی أیر ای دایکاند کی از شیب بهی دهیأنظام ر

د دهندهندگان به همان تعداد کاندیدایی رأی میشود  که در آن رأیمیاعمال   دهچندنماین انتخابیِ

دهندگان ممکن است به افرادی از احزاب مختلف یا به ها الزم است. رأیکه برای پُر شدن کرسی

آنهایی هستند که بیشترین رأی را به های پیروز، اکاندیدایی از یک حزب واحد رأی دهند. کاندید

 دست آورده باشند.

 دهندگانتفاوت این نظام با نظام قبلی آن است که رأی :57یحزب یانتخابات لیست به یدهأیر نظام

را کسب کرده  رأیدهند. حزبی که بیشترین می های حزبی رأیلیستبه  منفردبه جای کاندیداهای 

ها، گونه دیگری از رای دادن به دست خواهد آورد. در این نظام های آن منطقه راباشد، تمام کرسی

هم وجود دارد به این صورت که رای دهندگان افزون بر حزب، به کاندیداهای مورد نظر خود، صرفنظر 

انتخاباتی، رای می دهند. کاندیداهای با بیشترین رأی)اکثریت ساده( پیروز  لیستاز رتبه بندی آنها در 

 بهتری برای دموکراسی است. ۀوانت(. این نظام رای دهی، پشACE Project 2008خواهند شد )

. هر یک 59یادوره دونظام و  58نیگزیجا یرأدیگر هم هست:  ۀنظام انتخاباتی اکثریتی شامل دو روی

به  دهند نهدهندگان به افراد رأی میگرایش دارند، بنابراین رأیاکثریت مطلق از این دو به کسب 

 ی.احزاب سیاس

شود، اگر فرد پیروزی از دور اول اعمال می هنماینددر این نظام که در نواحی تک :نیگزیجا أیر

ند. کرأی دهندگان، فرد پیروز را با اکثریت آرا مشخص می اولویت دومانتخابات معین نشده باشد، 

(ACE project 2008بنابراین، اگر هیچ کاندیدایی اکثریت مطلق اولویت .)ا به دست های اول ر

، حذف خواهند شد و آرا، برای بار دوم بر اندآوردهرا  رأیترین نیاورده باشد، کاندیداهایی که پایین

تا یک کاندیدا اکثریت یابد می تخصیصدهندگان به دیگر کاندیداها یأهای دوم راساس اولویت

رلند شود و در اینظام اعمال میمطلق را به دست آورد. در استرالیا و فیجی برای انتخابات پارلمان، این 

اش بریتانیا رفراندومی بر اصالح نظام انتخاباتی 2011برای انتخابات ریاست جمهوری. در سال 

 ازاکثریت ساده به رأی جایگزین برگزار کرد اما موفقیتی حاصل نشد.
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دیدا رأی در این نظام، رأیدهندگان در میان تعدادی از کاندیداها به یک کان :یادوره دو نظام

میدهند. اگر کاندیدایی در اولین دوره انتخابات، اکثریت تعریف شده در قانون انتخاباتی آن کشور را 

کند؛ اما اگر هیچ کاندیدایی این میزان از آرا را به دست به دست آورد، مستقیماً به پارلمان راه پیدا می

شود دست آورده بودند، برگزار میرا به  رأینیاورد، دور دوم میان دو کاندیدایی که بیشترین 

(O’Neal 1993 ًشکل نادری از دور دوم انتخابات وجود دارد که در آن کاندیداهایی که صرفا .)

د. این نظام شونباشند )اکثریت ساده در مقابل اکثریت مطلق( انتخاب می کرده احرازرا  رأیبیشترین 

شود؛ برای مثال اعمال می های انتخابی چندنمایندهو هم در حوزه هنمایندهای انتخابی تکهم در حوزه

 (.ACE project 2008در کشورهای ایران، فرانسه، کوبا، و مصر برای انتخابات پارلمانی )

ایشان هتوانند اولویتدهندگان بهتر میاگرچه برتری مهم این دو نظام اکثریتی در این است که رأی

که در واقع سطوح دموکراسی  –دوم رأی دادن، نشان دهند ها یا داشتن فرصت بندیرا از طریق رتبه

سیاست  ۀها تأثیری منفی بر دسترسی زنان به عرصآمیز این نظاماما ماهیت رقابت -کندرا تقویت می

دارد. همانگونه که پیش از این بیان شد، موانع نهادی مثل تأمین مالی مبارزات انتخاباتی و موانع 

سیتی، پیامدهایی منفی برای زنان به همراه خواهد داشت. از آن جایی که های جنفرهنگی مانند نقش

ر کلی، بییند. به طوها زیان می-های اکثریتی بیشتر رقابت میان افراد است، زنان در این نظامدر نظام

عین، های انتخابیه مبه دلیل سادگی و اداره کردن حوزه اکثریت نسبی /یهای اکثریتاگرچه که نظام

های انتخابیه پاسخگو هستند؛ اما هستند و به موجب آن کاندیداهای منتخب نسبت به حوزه مطلوب

 سیاست روبرو هستند. ۀهای بزرگتری در دسترسی به عرصها با چالشزنان و اقلیت

 مختلط یهانظام

هایی که تا کنون توضیح داده شدند، با توجه به دسترسی زنان به ساختار سیاسی و سطوح نظام

هایی به همراه دارند. به این دلیل، برخی از کشورها خصایص ها و زیانیندگی دموکراتیک، مزیتنما

آلمان، نیمی  اند. برای مثال دررا ترکیب کرده اکثریت نسبی /یو اکثریت تناسبیهر دو نظام نمایندگی 

ریق آنها از ط ۀشود و بقیحزبی احراز میلیست ستاگ )مجلس نمایندگان( از طریق های بوندِاز کرسی

ی حزبی و دیگر لیستگذارند: یکی برای آرا دو عالمت می ۀدهندگان در برگآرا. رأی ۀاکثریت ساد

 (.O’Neal 1993) منفردبرای کاندیدای 

های مختلط است. در آلمان، در یک نظام موازی، دو ترین شکل نظاماین نظام متداول:60نظام موازی

 ناسبیتشود؛ یکی مطابق با نظام نمایندگی ما مستقل از هم برگزار میانتخابات متفاوت به شکل موازی ا

ین دو نظام های ا. تنها هدف این توازی، ترکیب سودمندیاکثریت نسبی /یو دیگری طبق نظام اکثریت
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است نسبی  اکثریت /اکثریتیو  تناسبی های نمایندگیِغالب است و نتیجه آن معموالً حالتی میان نظام

(ACE project 2008بنابراین نظام .)ایش سیاست گر ۀهای مختلط به افزایش دسترسی زنان به عرص

ی زنان ، تأثیرات منفی بر نمایندگاکثریت نسبی /یهای اکثریتشود که نظامدارند، اگرچه استدالل می

 دارند.

 یریگجهینت

ر م یک، موفقیت زنان دهای انتخاباتی را با هدف نشان دادن آنکه کدادر این فصل، انواع مختلف نظام

،  استعرصۀ سیشوند، بررسی کردیم. عدم نمایندگی زنان در عرصه انتخابات ملی را ممکن یا مانع می

حزاب توان به ان این عوامل میفرهنگی و نهادی است که در میا ،تبعض تاریخیحاصل موانع گوناگون 

به  شوند.ان، مانع از دسترسی زنان میبانهای انتخاباتی اشاره کرد که همچون دروازهسیاسی و نظام

ا ههای ضمنی و صریح عدم دسترسی زنان به قدرت رسمی سیاسی، فمینیستمنظور نشان دادن روش

ند کنند تا بتوانای ماهیت و ساختار این نهادها را بررسی میو فعاالن حقوق زنان به شکل گسترده

که  ها نشان دادهسیاست ایجاد کنند. پژوهش ۀاصالحاتی در راستای افزایش نمایندگی زنان در عرص

تند، زیرا هس اکثریت نسبی /یهای مختلط یا اکثریتمداراتر از نظام، زنتناسبیهای نمایندگی نظام

احزاب به معرفی کاندیداهای زن، گرایش بیشتری دارند. اگر چه شرایط برای اصالح کامل نظام 

گی نمایند ۀدغدغاما پژوهشگران و سیاستگذاران که  انتخابات ملی ممکن است همواره مهیا نباشد،

اند به صورتی که توازن جنسیتی در سیاسی زنان را دارند، به سوی اصالح انتخابات سوق داده شده

ود، شهای جنسیتی بررسی میهای مختلف سهمیهنهادهای سیاسی اعمال شود. در فصل پیش رو، نظام

و تأثیرات  هستند تناسبیهای انتخاباتی معین، ها برای نظاممیههمچنین نشان خواهیم داد که چگونه سه

آنها بر سطح نمایندگی زنان چگونه خواهد بود.



54 

 

 

 سومفصل 

 جنسیتی و نمایندگی سیاسی هاییهسهم

 ریت دراکثمنافع  بازتاب ، یابتیهمانگونه که در فصل نخست بیان شد، بنیان آرمان دموکراسی ن

دست کم از لحاظ نظری تمامی شهروندان، بدون آنکه  ای کههنبه گوت های سیاسی اسگیریتصمیم

نادیده گرفته شوند یا بخواهند به گروه دیگری متوسل شوند، قادر به مشارکت در عرصه سیاسی 

ر های مختلف، بگروه ۀیافتسازمان گذاریبرونباشند. اما سیر تاریخی نشان داده که این آرمان با 

ستای مبارزاتی که در را ۀی جنسیتی، طبقه، نژاد و دارایی، سازش کرده است. ثمرهابندیاساس تقسیم

-تهای پیشرفته بوده و فمینیستحقق دموکراسی انجام شده، کسب حق رأی همگانی در بیشتر دولت

مردانۀ سیاست به زنان و  ۀهایی که برای احقاق حق رأی زنان مبارزه کردند، امیدوار بودند که عرص

ای صاحب هگیری سیاسی بدهد. اما بیشتر گروهای فضای بیشتری در تصمیمهای حاشیهدیگر گروه

ای هاند. منتقد جدی این نظامای را برای حفظ کنترل سیاسی ابداع کردهامتیاز، سازوکارهای پیچیده

رسی ها خواستار افزایش دستاند. این گروهزنان بوده جمله از یاهیحاش یهاگروهسیاسی، بسیاری از 

تمامی اعضای  ید باها این است که بااند. یکی از آن آرمانبوده عامهای آرمان ۀسیاست بر پای ۀبه عرص

 برابر رفتار کرد. ارغ از جنسیت، نژاد، و قومیتجامعه، ف

ند کبر این اساس، نقد فمینیستی دموکراسی بر شکاف میان آنچه که دموکراسی در نظریه مطرح می

ها در اعمال کنترل سیاسی است تأکید گروه تمامیدهد که عدم حضور رخ می و آنچه که در عمل

کنند که زنان به طور مداوم از جایگاهها به این واقعیت اشاره میکند. به عبارت دیگر، فمینیستمی

های برابر در کنار مردان در عرصه اند و فاقد حقوق و فرصتگیری به حاشیه رانده شدههای تصمیم

های سیاسی در راستای تضمین نمایندگی زنان ای آنان، اصالح نظامهاند. خواستهیاست بودهرسمی س

ند. اهای سیاسی با آن مواجهدادن به تبعیضی است که زنان در مسیر دسترسی به جایگاهپایانو 

ند؛ کسیاست، دموکراسی را تضعیف می ۀراندن زنان در عرصکنند که به حاشیهها استدالل میفمینیست

شود. امروزه، زنان کشورهای مختلف با هدف افزایش زیرا صدای دستکم نیمی از جمعیت شنیده نمی

اند که از آن جمله اتخاذ کرده ییهایاتژهای کلیدی، استرجایگاه به و دسترسینمایندگی سیاسی زنان 

 المللی اشاره کرد.بین ۀها و نیز جامعتوان به مبارزاتی در سطوح محلی و ملی و ارتباط با رسانهمی

احزاب سیاسی خواه به عنوان بخشی از نظام  قیجنسیتی، خواه از طر  )سهم خواهی( هایسهمیه ۀمطالب

های جنسیتی، به ویژه بعد ها بوده است و سهمیهانتخاباتی دولت، یکی از محورهای اصلی این استراتژی
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برگزار شد، و  1995که در سال  و توسعه  زنان  عنوان  با پکنالمللی از چهارمین کنفرانس بین

گیری به زنان تعلق گیرد، از های تصمیمدرصد از پُست 30ها موافقت کردند که دست کم دولت

 (.Dahlerup  2006b, p.5پذیرش بیشتری برخوردار شد )

 گردد؛ زمانی که هندِ مستعمره بریتانیا، برایباز می 1930 ۀهای جنسیتی به دهسهمیه ۀتاریخچ

حکومت هند در قانونگذاری  1935ها را اتخاذ کرد. طبق قرارداد های اجرایی محلی سهمیهارگان

های هایی هم برای گروههایی را به زنان اختصاص داد؛ افزون بر این، سهمیهمرکزی و ایالتی، کرسی

سیایی ای آجنسیتی اولیه، در کشوره ۀهای سهمیهای مختلف در نظر گرفته شد. نظاماقلیت از کاست

های اعمال شد. تایوان، کرسی 61 (کنار گذاشته شده یا) های رزرو شدهو آفریقایی به شکل کرسی

اعمال کردند. بین  1960 ۀ، و غنا در ده1950 ۀ، پاکستان در ده1940 ۀرزرو شده را در ده

ا این اگرچه مصر بعده ،شامل بنگالدش، اوگاندا و مصر کشور  10، تنها 1980تا  1930های سال

ها را اعمال کردند. این سهمیه 1980 ۀپس از آن دوازده کشور دیگر در دهها را لغو کرد( و سهمیه

تقریباً چهل  2000های جنسیتی در بیش از پنجاه کشور اعمال شد و تا سال ، سهمیه1990 ۀدر ده

 75یش از اظ کردند، بها را لحصد کشوری که سهمیه کشور دیگر به آنها پیوستند. بنابراین، از بیش از

اند. شایان ذکر است که پیوسته این جریانبه   (1990-2005) ریخآدرصدشان در پانزده سال 

نیافته هاند، از کشورهای توسعپانزده سال اتخاذ کرده اینهای جنسیتی را درهایی که سهمیهبیشتر دولت

 (.3-1اند )نمودار یا در حال توسعه بوده

Chart 3.1: Global Trend of Quota Adoption   (.3-1)نمودار 

 

 

Sources: Constructed from data from Krook (2006, p. 312-313) and UNDP: Human 
Development Reports: 2010 Human Development Rankings 

http://hdr.undp.org/en/statistics/ 

                                                           
61 Researved Seat 

http://hdr.undp.org/en/statistics/
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های سیاسی، جدید نبوده است؛ اما اجرای آن در بسیاری از کشورها ریشه در سهمیه ۀاگرچه اید

ای داشته است که عقاید موافق و مخالف را در نظر داشته و با توجه به بستر رویکردهای پیچیده

پذیرش  با یی کهکشورهااز آنخا که هایی را اتخاذ کرده است. فرهنگی وسیاسی حاکم، رویه-اجتماعی

 ۀزایندحمایت فمورد این رویکرد  ،اندهای جنسیتی در افزایش تعداد نمایندگان زن موفق بودهسهمیه

ان توان به جنبش زنسیاست را به همراه داشت که از آن جمله می ۀدر عرص طرفداران توازن جنسیتی

 .توسعه اشاره کرد های وابسته به حقوق بشر و طرفداران فرایندهای صلح ودر سراسر دنیا و گروه

  

 ست؟یچ ( یتیجنس خواهی سهم) یتیجنس یهاسهمیه

 ، با هدف حضور متوازن زنانتاریخی و فرهنگی مقابله با تبعیض ، روشی است برای 62جنسیتی ۀسهمی

 نیا دفهسیاست و تضمین این که زنان، صرفاً بازیگران فرعی این عرصه نباشند.  ۀو مردان در عرص

ز و نی شود،یم منجر استیس یقلمرو در زنان یندگینما عدم به که است یوانعم بر غلبه ها،روش

وجود  جنسیتی ۀهای سهمیافزایش سرعت اندک حضور فعلی زنان در این قلمرو. انواع متفاوتی از نظام

-های کرسیهای قانونی و سهمیههای احزاب سیاسی، سهمیهدارد، اما مهمترین آنها عبارتند از: سهمیه

ای هها بستگی به هماهنگی آنها با نظام(. موفقیت کم و بیش این سهمیه3-1زرو شده )جدول های ر

 اجتماعی، سیاسی و انتخاباتی دولت مربوطه دارد.

 

 های جنسیتیانواع سهمیه -3-1جدول 

 های رزرو شدهکرسی          های قانونیسهمیه           های احزاب سیاسیسهمیه

معموالً داوطلبانه اقدامات حزبی که 

شود، در جهت افزایش اتخاذ می

تعداد زنان در میان کاندیداهای 

حزبی یا نمایندگان انتخاب شده؛ 

اغلب با ایجاد درصد، نسبت یا تعداد 

 های حزبی.لیستمعین در 

آور ملی که یا های الزامسیاستگذاری

در قانون اساسی آمده باشد یا در 

 حزابقوانین انتخاباتی، که همگی ا

سیاسی ملزم به معرفی کردن درصد 

از زنان در میان ( 30-50)%معینی 

دیگر کاندیداها باشد، همراه با 

 ضمانت اجرایی.

های ملی که تعداد سیاستگذاری

های پارلمان را به معینی از کرسی

کند  تا ضمانتزنان اختصاص دهد

از زنان به صورت  و موثر  تعداد کافی

احزاب  مردم یا ۀمستقیم به وسیل

  .انتخاب شوند

                                                           
تواند مردان را هم شامل شود، می تئوریشده به قلمروی سیاست است که در  طردهای های جنسیتی بازگرداندن گروههدف از اعمال سهمیه62

 اند، زنان را به حاشیه راندند. )م(سیاست مسلط بوده ۀاما در عمل از آنجایی که مردان در عرص
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Sources: Constructed from (Larserud and Taphorn 2007a, p. 8)(Krook 2007, 
p. 367)(Krook 2003, p. 4) 

 

شوند اغلب عملکردهایی انجام می 63"علیه تبعیض"های سیاسی نیز همچون دیگر اقداماتی که سهمیه

( 50-50یا  64تناسبیان و مردان )یا نمایندگی موقتی هستند که هدف نهایی آن نمایندگی برابر زن

ها را به کاندیداها درصد از سهمیه 30یا  20ها و نهادها به عنوان اولین گام، دستکماست. اکثر دولت

های هیأت دولت ) از کل پُست3/1یا یک سوم ) %30دهند. در واقع یا سیاستمداران زن اختصاص می

ا هبرای دستیابی به نمایندگی عادالنه و شناسایی معنادار دغدغه های قانونگذاری،های ارگانیا کرسی

 و موضوعات زنان، ضروری است.

صۀ عربرطرف کردن برخی موانعی است که مانع از دسترسی برابر زنان به  با هدف جنسیتی  ۀسهمی

ست اشود، به ویژه موانع سیستماتیک و نهادی؛ و تضمین حداقل درصدی از زنان و مردان می سیاست

ها در نهادهای مختلف . اگرچه سهمیه65گیری حضور داشته باشندهای تصمیمکه باید همواره در ارگان

انونی برای های قانون تمرکز این کتاب بیشتر سهمیهسه ارگان اصلی حکومتی قابل اجرا هستند، اما ک

که بر تمام شود حادث می گیریو تصمیم سیاستگذاریملی است، زیرا در آنها  مجامعها و انجمن

کنند، یا احزاب ها اتخاذ میها را یا حکومتجامعه، زنان و موضوعات زنان تأثیرگذار است. این سهمیه

سیاسی که ممکن است داوطلبانه باشد یا از لحاظ قانونی الزم االجرا. شایان ذکر است که دستاوردهای 

ای انتخاباتی، اجتماعی و سیاسی دولت های با نظاممحقق می گردد که نوع نظام سهمیهموثر هنگامی 

ها به نتایج یکسانی در تعداد نمایندگان زنان در هماهنگی داشته باشد.  در نتیجه، صرف اتخاذ سهمیه

اند افزایش را اتخاذ کرده حزبی هایشود. برخی کشورهای که این سهمیههای دنیا ختم نمینپارلما

ند، در حالی که برخی شواهد از دیگر کشورها حاکی از اچشمگیری در تعداد نمایندگان زن داشته

 %40درصدی به افزایش  30 ۀ حزبیرای مثال، سهمیتغییرات اندک یا حتی شکست بوده است. ب

تعداد زنان نماینده در آرژانتین در سال های اخیر منتهی شده است. در حالی که همین اقدام به نتایج 

                                                           
( به اشتباه affirmative action) "عملکرد مثبت"ایم، زیرا عبارت تعریف کرده "اقدامی علیه تبعیض"در این کتاب، سهمیۀ جنسیتی را 63

، ناعادالنه است "تبعیض"شود که هر شکلی از ر شده است. این نقد از آن جا ناشی می(  تفسیpositive discrimination) "تبعیض مثبت"

 باشد. "تبعیض مثبت"حتی اگر 
های قانونگذاری اشاره دارد که نسبتی از کل تعداد زنان جامعه است؛ و از زنان، به تعداد کل نمایندگان زن در ارگان تناسبیِنمایندگی 64

 درصد کل نمایندگان باید زنان باشند. 50دهند، پس یت را تشکیل میآنجایی که زنان نیمی از جمع
های زنان بود و  این اتفاق نظر وجود داشته است که حداقل تعدادی از زنان و مردان باید در ها سهمیهاگرچه در ابتدا، خواست فمینیست65

ا ههای اخیر چرخشی از خواست فمینیستق گردد. اما در سالتر محقگیری حضور داشته باشند تا یک نظام سیاسی عادالنههای تصمیمارگان

 شود به وجود آمده است.ها را هم شامل میطرفانۀ جنسیتی که اقلیتهای بیمبنی بر سهمیۀ زنان به سوی سهمیه
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ها نشان (. این اختالفKrooke 2003, p.4-5شده است ) در پاناما ختم %7/16در برزیل، و  9%

ها به نظر یکسان است، اما در عمل مستلزم فرآیندهای متمایز دهد که اگرچه قوانین سهمیهمی

 اصالحات سیاسی است.

صداهای به حاشیه رانده شده هستند،  بازخوانی برایهایی ها به طور کلی ابزار و شیوهاگرچه سهمیه

کار است، بلکه برخی اند. طیف منتقدان آن نه تنها شامل مردانِ محافظهبحث برانگیز بودهاما همواره 

ای این است که های سهمیهگیرد. استدالل اصلی مخالفت با اتخاذ نظامها را هم در بر میاز فمینیست

رها شوها در برخی کگیرد. نقد دیگر آن است که سهمیه بر اساس شایستگی صورت دنمایندگی بای

در  شده کههای دیگر با توجه به مواردی مطرحاند یا تأثیرشان اندک بوده است. نقدهیچ اثری نداشته

گیرند که کدام زنان به عنوان کاندیدا انتخاب شوند، آنها احزاب سیاسی یا رهبران حکومتی تصمیم می

و هستند تا نسبت به پاسخگ شانیاسیسدر نتیجه اعضای پارلمان بیشتر نسبت به رهبران یا احزاب 

 شود.های جنسیتی مطرح میمربوطه. در این فصل انواع متفاوت سهمیه های انتخابیِحوزه

 

 یاسیس احزاب یهاسهمیه

توسط احزاب  1970 ۀکنونی، اولین مرتبه در ده ۀترین نظام سهمیهای حزبی، متداولسهمیه

از آن برخی احزاب سبز و حتی  دموکرات در اروپای غربی مطرح شد. پسسوسیالیست و سوسیال

ی از دیگر نقاط یکشورهامحدوددر سرتاسر اروپا و حتی در  1990و  1980در دهۀ  انکارمحافظه

انه داوطلب معموالاحزاب سیاسی  ۀها، سهمیکردند. بر خالف دیگر انواع سهمیهنیز این نظام را اتخاد 

گیرد و از آنجایی که در فرآیندهای ها قرار میهاالجرا؛ که گاهی در کنار دیگر انواع سهمیاست نه الزم

ها، احزاب سیاسی را به داشتن برانگیز است. این سهمیهشود، کمتر بحثحکومتی یا قانونی درگیر نمی

کند. تعهد احزاب به اختصاص دادن سهمیهتعداد مشخصی از زنان در میان دیگر کاندیداها متعهد می

دارد. میبا هدف افزایش نمایندگی زنان وا های حاکم،را به تغییر رویه ای به زنان، اغلب نخبگان احزاب

استراتژیکی است که هدف از آن به رسمیت شناختن زنان به عنوان  ۀها، اقدامات هوشیاراناین سهمیه

ها فعالیت جنبش زنان و زنانی است که در یک اجتماع سیاسی بزرگ است. این آگاهی ناشی از دهه

درصد کل  50تا  25 از حزبی، زنان ۀاند. بر اساس سهمیرهای حزبی فعالیت کردهچارچوب ساختا

ای دهند. فعاالن حقوق زنان و احزاب سیاسی الزامات سهمیهحزبی را تشکیل می لیستکاندیداها در 

تواند بیش ها نمیکنند که در آن هیچ یک از جنسیتمطرح می "یتیجنس یطرفیب"خود را با عبارت 

انتخاباتی نظام  لیست. این اقدامات در 66حزبی را به خود اختصاص دهد لیستر تعیین شده در از مقدا

                                                           
 دیداها را داشته باشند.از کل کان %40(، هر دو جنسیت باید حداقل SPDدموکرات آلمان )برای مثال، در لیست کاندیداهای حزب سوسیال66
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هند و ددهندگان به جای افراد به احزاب رأی میشود، زیرا رأیبسیار آسان اجرا می تناسبینمایندگی 

ی که اییابد. در کشورهاند، تخصیص میی که احزاب دریافت کردهئها بر اساس میزان کل آراکرسی

های حزبی، به دهندگان به جای لیستهستند که رأی اکثریت نسبی /یهای اکثریتدارای نظام

ا، هها بسیار پیچیده است، اما ناممکن نیست. در این نظامدهند، اجرای سهمیهرأی می منفردکاندیداهای 

ال، قابل اجرا است. با این ح هنمایندهای انتخابی تکها با معرفی تعداد متناوبی از زنان در حوزهسهمیه

های حزبی که چندین کاندیدا دارند، در نظام اکثریتی از آنجا که رقابت میان افراد است نه لیست

که ممکن است افکار  بر این تصوراند احزاب تمایل چندانی به معرفی کاندیداهای زن ندارند، زیرا 

های سیاسی حزبی از احزاب ملی که سهمیه هاییعمومی در انتخاب کاندیداهای زن مردد باشد. نمونه

کنند، حزب کارگر استرالیا، احزاب لیبرال و دموکراتیک کانادا، و حزب دموکراتیک کنیا را اعمال می

 هستند.

 

 یقانون یهاسهمیه

ت از متفاو ،شودهای قانونی که به فرآیندهای انتخاب کاندیداها توسط احزاب نیز گفته میسهمیه

 شوند بلکه به شکل قانونی برای تمامیها، داوطلبانه اتخاذ نمیی است زیرا این سهمیههای حزبسهمیه

در کشورهای  1990 ۀای است که در دهاالجرا هستند. این جدیدترین شکل نظام سهمیهاحزاب الزم

 یدر حال توسعه، به ویژه کشورهای آمریکای التین، کشورهای افریقایی پس از جنگ، خاورمیانه و اروپا

از طریق که زنان  فراملیتیفعال  جنبش رهگذر ازتا حدی ها جنوب شرقی اعمال شد. اتخاذ این سهمیه

ی اسهای محلی و فعاالن و روشنفکران را قادر ساخت تا عدم نمایندگی سیتبادل اطالعات، سازمان

ضور سیاسی حبر المللی بین ها و تأکیدفعالیت ن را عمومی و سیاسی کنند، به سرعت گسترده شد.زنا

ها در برای پذیرش سهمیه آمیزیموفقیتبه صورت  زنانهای سازمانشد بسیاری از باعث زنان 

با جنبش فراملی زنان، جامعۀ مدنی را همسو های محلی سازمانکشورهایشان فشار بیاورند. همزمان، 

، لل متحدد، بانک جهانیمانند سازمان م -های دوجانبهالمللی و آژانسهای بینآژانستا  ندبسیج کرد

علیه  تبعیضصراحتاً را تحت فشار قرار دهند تا  -های توسعۀ فعال در توسعۀ انسانیآژانسو دیگر 

 . های کمکی خود تبدیل کنندای و بستهرا به بخشی از رهنمودهای توسعه در سیاستزنان 

انونی های قشود. سهمیهعمال میاز طریق اصالح قانون انتخابات یا قانون اساسی ایا های قانونی سهمیه

 50تا  25 از شود )که زنان بایدهای حزبی در فرآیندهای انتخاب کاندیداها اجرا مینیز مانند سهمیه

ا حد قانونی ت ۀست. مزیت سهمیا االجرادرصد کل کاندیداها را تشکیل دهند( با این تفاوت که الزم
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ها و مجازات سختی برای احزابی که . اگر تحریمزیادی به بیان و جزئیات قانونی آن بستگی دارد

ه، ها متعهد نخواهند بود )برای نمونتخطی کرده اند، وجود نداشته باشد، بسیاری از احزاب به این سهمیه

 شود(.بسیاری از احزاب فرانسه که در فصل پنجم بررسی می

-لیست با اعمال درگاهی  .شودمیهای مختلف اجرا به نظام انتخاباتی به شیوه بستههای قانونی سهمیه

 Krook) هنمایندهای انتخابی تکحوزهبزرگتری از  یا از طریق گروه ،(ترساده ۀشیوبه حزبی ) های

2009, p.9ا ل اجرقابهای حزبی برای تمام لیستقانونی به آسانی  ۀ(. برای مثال، در آرژانتین، سهمی

-چالش ۀندیدای زن معرفی کنند. در مقابل، شیوکا % 30تمامی احزاب دستکم و مستلزم آنکه  است

است که در آنها هر حزب باید تعداد معینی  هنمایندهای انتخابی تکحوزه تر، اعمال سهمیه بهبرانگیز

ای ههای انتخابی معرفی کند. از دیگر کشورهایی که سهمیهاز کاندیداهای زن را با توجه به حوزه

 به برزیل، اندونزی و فرانسه اشاره کرد.توان کنند میقانونی را اعمال می
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 شده رزرو نتخاباتیای هاکرسی

در آن حداقل تعدادی از  ودیگر است  ۀهای رزرو شده متفاوت از دو نوع سهمیکرسی ۀسهمی

ابات ها در مورد نتایج نهایی انتخقانونگذاران زن باید حضور داشته باشند. از آنجایی که این نوع سهمیه

درصد  10تا  1معموالً بین  در گذشته هااین کرسی ۀ. سهمیاندد، بسیار بحث برانگیز شواعمال می

تعدادی از کشورها تا  2000. از این رو از سال نداشت یه چندان تاثیرک بودهای پارلمان کل کرسی

وع توان به رواندا اشاره کرد. این ناند که از آن جمله میدرصد نمایندگی زنان را افزایش داده 30

شود: احزاب با توجه به نسبت آراء کسب شده در انتخابات، ها، به یکی از این سه روش اجرا میسهمیه

ی مجزایی انتخابات هایلیستآورند )مانند بنگالدش و پاکستان(، یا های رزرو شده را به دست میکرسی

هر  انتخابات مستقیم عمومی درشود )مانند رواندا(، یا زنانی که بیشترین رأی را در برای زنان تهیه می

های رزرو شده، )مانند افغانستان و اردن(. کرسی یابندمیاند به پارلمان راه کسب کرده حوزۀ انتخابی

( و پس John 2000در هند اعمال شد) 1930ۀبار در دهنخستین ست که ا هاترین نوع سهمیهقدیمی

این نوع  2000شد. از سال اعمال می 1970 ۀمهمی تبدیل شد که در ده ۀآن زمان به سهمی زا

وع . تضمین نمایندگی زنان در این نیافتمحبوبیت مجدد  -به ویژه افریقا -ها در برخی کشورهاسهمیه

آن از ای، به راه حل مناسبی در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است که هدف نظام سهمیه

های رزرو شده به طور عمده است است. کرسیسی ۀزنان در عرص عدم حضور گذاری وبرون  مقابله با

 شود.اند، اعمال میکمتر سازماندهی شده در افریقا، آسیا و خاورمیانه که احزاب سیاسیِ

 

 هاسهمیه باو مخالف  موافق  یهابرهان

ساالری است. گروهو شایسته دموکراسیمفاهیم  ، در ارتباط باجنسیتی ۀسهمی ۀبحث برانگیزترین جنب

و  اریخیتها را اقدامی برای مقابله با تبعیض نیستی و فعاالن حقوق زنان به طور کلی سهمیههای فمی

ف های مخالکه گروهدانند، درحالیمی مطرودهای تقویت دموکراسی از طریق افزایش نمایندگی گروه

یت یا س)صالحیت( و بدون در نظر گرفتن جن شایستگیمداران باید صرفاً بر اساس برآنند که سیاست

هایشان به مفاهیم دموکراسی نواحی محروم انتخاب شوند. گروه دوم همچنین برای دفاع از دیدگاه

کنند. را محدود می هاها غیردموکراتیک هستند زیرا گزینهکنند که سهمیهمتوسل شده و استدالل می

حقوق زنان در هر داران هواها و ای طوالنی دارد. شایان ذکر است که فمینیستها تاریخچهاین مناظره

 حفظ وضع موجود است.هواداران هایشان متفاوت از دو اردوگاه وجود دارند، اما استدالل
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 67:هاسهمیه با موافق یهابرهان

x یریگمیتصم ندیفرآ از یبخش مردان هم و زنان هم که دنکنیم نیتضم هاسهمیه 

 را ی، دموکراسسیاست ۀمردان نحصارا  و زنان طرددادن به با خاتمه هاسهمیه: باشند یاسیس

 ردط. این اقدامات برای مقابله با دنکنتقویت می مردان و زنان  ؤثربه معنای نمایندگی م

ها مانند بریتانیا ترین دموکراسیهای سیاسی ضروری است. حتی در کهنتاریخی زنان از نظام

بوده است. این گروها  لیتها، حاصل یک قرن فعاو فرانسه، تحقق حقوق رسمی زنان و اقلیت

 طردهای رویه ،به روشنی نمایان کرد این کشورها ، چنانکه انتخابات ملی قرن بیستماما

همچنان مانع از دسترسی زنان به عرصه  مردانه ، ساختارهای سیاسیسیستماتیکی که توسط 

 دهدسوق می  شدنتیکدموکرا ها احزاب سیاسی را به سویسهمیه ود.ب رسمی سیاست شده

های ملی . پژوهشدارد که در ساختار رهبریشان از زنان بیشتری بهره گیرندرا وا می و آنها

تقریباً تمام آنهایی که توسط نخبگان سیاسی مرد رهبری  -نشان داده است که احزاب سیاسی 

به معرفی کاندیداهای مرد گرایش دارند و فرض آنان این است که )با توجه به رویه -شودمی

که زنان، غلط روند، به این کلیشه و فرهنگی( زنان انتخاب نخواهند شد. این  دینی های

های جنسیتی . سهمیه68بخشدسیاسی هستند و نمایندگی آنان قابل قبول نیست تداوم میغیر

اکثر احزاب کمک کرده و مسیر را برای شکوفایی  پدرساالرِ زیربناهایتواند به اصالح حزبی می

 هموار کند.بیشتر دموکراسی 

x پارلمان به زنان اختصاص  هایکرسی درصد ۵۰که  کندیم جابیا دموکراسی

ه ست کا دهند، پس این حق دموکراتیک آنهازنان نیمی از جمعیت را تشکیل می :شود داده

-های پارلمان را به دست آورند تا خواست زنان نیز در فرآیندهای تصمیمدرصد از کرسی 50

ی ااین استدالل در برابر این ادعا مطرح شده است که اگر سهمیه د.گیری در نظر گرفته شو

ود. لحاظ ش "های اجتماعیگروه"ای هم برای دیگر سهمیه دبرای زنان در نظر گرفته شود، بای

های اجتماعی طبیعی را درصد از تمامی گروه  50؛ نیستنداما زنان، یک گروه اجتماعی مجزا 

ی موجود های اجتماعبندین سهمیه برای زنان میتواند تمامی طبقهدهند، بنابرایزنان تشکیل می

                                                           
 برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید به:   67

 Freidenvall, Dahlerup and Skjeie 2006, p.67-68; Dahlerup 1998; Dahlerup 2006a 
 -هاراسیکترین دموغیر سیاسی و بازیگران نامناسب سیاسی هستند درست باشد، پس چرا این امر که قدیمی ذاتاًاگر این موضوع که زنان 68

اند که زنان را از ساختارهای سیاسی تالش زیادی کرده -های فرانسه و آمریکا حضور داشتندزنانی که در انقالب ۀبا وجود فشارهای گسترد

 شود.کنار بگذارند، نادیده انگاشته می
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در این  .است شده وبسمح مرد   "شهروند" ،را شامل شود. در الگوی پدرساالرانه دموکراسی

شود. اما منافع شوهران و پدران همواره پدر یا همسرش اعمال می ۀالگو، نمایندگی زن به واسط

هایی از قوانین خانوادگی ماهنگ نیست. چنان که نمونهبا  منافع همسران ودخترانشان ه

(. این استدالل Pateman 1988; Scott 1996aآمیز در سراسر جهان وجود دارد )تبعیض

توانند منافع داری، کارفرمایان نمیای است که در نظام سرمایهشدهشبیه به استدالل پذیرفته

تر این وسیع شپذیر هافمینیست ۀکنندانعقبحث ها حاصل سال کارگران را نمایندگی کنند.

  .استالزمۀ دموکراسی  سیاست، ۀنیاز به توازن جنسیتی در عرص که بوده  باور

x های بیشتر، نه صرفاً تنها سهمیه  :باشند( %۵۰تا  %۳۰ها باید در سطح باال )از سهمیه

 کند.م میحضور زنان، امکان دسترسی آنان را به ساختارهای سیاسی فراه صوری معرف

ها نشان داده هنگامی که زنان به تعداد کافی در پارلمان وجود نداشته باشند، پژوهش

 ,Celis and Child 2008شوند )نمایندگان زنِ حاضر، در طرح مسائل زنان مردد می

Phillips 1991ۀهایش این است که فرهنگ اکثر نهادهای پارلمانی، دغدغ(. یکی از علت 

و  رحقیرا  -های شغلی بیشتر برای زنانح قانون خانواده یا افزایش فرصتمانند اصال -زنان

شمارند. چرا که این تقاضاها اغلب با منافع مردانه ناسازگار است. هنگامی که می اهمیت بی

کنند، حتی اگر حمایت را مطرح می ی از این دستاین تعداد اندک نمایندگان زن، موضوعات

د را همراه داشته باشند، برای تصویب لوایح مربوطه تعدادشان کافی تر خوهمکاران مرد لیبرال

 شوند.های زنان دلسرد میدغدغه طرحنخواهد بود. بنابراین، این نمایندگان زن از 

x  در نظر ارزش کمتریهای زنان همواره نسبت به همتایان مردشان صالحیتبرای 

 مردشان کمتردیده شده است. صالحیت زنان همواره نسبت به همکاران :است گرفته شده

تبعیض جنسیتی سیستماتیک در نهادها و ساختارهای سیاسی به نفع مردان بوده است. این که 

ای بیش نیست؛ چرا که به صالحیت زنان به زنان شایسته به حد کافی وجود ندارند سفسطه

سیاسی  انشکل سیستماتیک کمتر ارزش داده شده است. افزون بر این ، از آنجایی که نخبگ

اند، بهای بیشتری به صالحیتها و تجارب مردانه داده را تعریف کرده "صالحیتهای مناسب"مرد 

اند؛ و بر این اساس، بر نقش کلیدی شهروندان به عنوان مدافعان کشور )سربازان( و نیروی 

یری گکنند. این مفاهیم نقش حیاتی زنان در شکلدر اقتصاد رسمی تأکید می "تولید کننده"کار 

جامعه و مشارکت مهم آنان در مدیریت امور روزانه خانواده و دیگر اجتماعات و شاید مهم 

ی بر این باورند که بقاآنها به غلط گیرند، زیرا تر از آنها بازتولید نسل آینده را نادیده می
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 .69جامعه بیشتر به دفاع ملی و بازارهای اقتصادی وابسته است

اند. به زیان زنان است، دستخوش تغییرات بنیادین نشده ای کهشدههای تحریففرضیه

های اجتماعی یا مقابله با ها مراقبت و توجه از فرزندان و خانواده، فعالیتبنابراین، به سال

ها و نهادهای حکومتی بهایی داده نشده است. اما اگر اکثر شهروندان بر این باور دیوانساالری

 ۀدر رابطه است و آنان به راستی بخشی از یک جامعباشند که سیاست با زندگی آنان 

های زنان نیز باید در پارلمان منعکس شود. افزون بر این، دموکراتیک هستند، بنابراین دغدغه

دهند، جنسیت باید یکی از از جمعیت هر ملتی را زنان تشکیل می %50با توجه به این که 

از حق   بود که زنان جنسیتبه نام قیقا  داست و همیشه بوده  شرایط نمایندگی سیاسی باشد

بود که  با حذف نیمی از شهروندان پروسه  دموکراسی به  جنسیترای محروم شدند و بنام 

. دسالم باید تا حد زیادی آیئنه آن جامعۀ باش دموکراتیک ۀپارلمان هر جامع راهه افتاد.کخ

 دن قلمرو سیاست است.ترکرها اقدام مهمی در راستای دموکراتیکبنابراین، سهمیه

 

ها تبعیض ها راهکاری برای زدودن قرنهمیهس: نیست مردان هیعل ضیتبع هاسهمیه 

ها تبعیض علیه مردان است و آزادی در رد این برهان که سهمیهسیستماتیک علیه زنان است. 

کنند که در اختصاص ها استدالل میکند؛ طرفداران سهمیهکنندگان را محدود میانتخاب

( از یک صورتبندی سیاسی )احزاب، %40ها، هیچ جنسیتی بیش از میزان معینی )اغلب سهمیه

ها دهد. طرفداران سهمیهها در پارلمان و ...( را تشکیل نمیلیست کاندیداها، تعداد کرسی

ون ابتدا با عدم حق رأی و اکن ،سیاست ۀسیستماتیک زنان از عرص تاریخی و طردمعتقدند که 

ز این ا . کامالً غیر دموکراتیک است رسمی سیاست، ۀردن دسترسی زنان به عرصبا محدود ک

های غیردموکراتیک است. بسیاری از هایی برای شناسایی تبعیضها شیوهانداز، سهمیهچشم

 دانند برایابزاری میدانند، بلکه آنها را ها را اقدامی موقتی نمیطرفداران این برهان، سهمیه

 اقلی از هر جنسیت، شاکلۀ پارلمان یک نظام دموکراتیک را تضمین کند. اینکه در صد حد 

x برخی مطالعات نشان داده است که  :است خوب احزاب، ۀوجه یبرا هاسهمیه

(. احزابی که Antic Gaber 2005بیشتری را جذب کنند ) ءتوانند آراکاندیداهای زن می

قرار گرفته و به عنوان احزابی که  دهندگانکنند، مورد توجه رأیکاندیدای زن معرفی می

                                                           
( و یانگ Carol Pateman 1988ارول پِیتمن )پردازان علم سیاست مانند کهای متفاوت در رابطه با حقوق شهروندان، توسط نظریهدیدگاه69

(Young 2000 ) ًا شوند، به ندرت دستمزدشان برابر ببررسی شده است. اما موضوع این است که حتی زنانی که وارد اقتصاد رسمی میمفصال

 (Narayan 1997همکاران مردشان در همان حرفه است. )
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 به ویژه -ها، بسیاری از احزاب شوند. این گرایشگرا هستند، دیده میو عدالت طلبمساوات

 اتترغیب کرده  -ای طوالنی داردای حزبی تاریخچهروندهکه در آنها را های اروپایی در دولت

بیشتری به دست آورند. بنابراین در ها را اعمال کنند و با  معرفی کاندیداهای زن آراء سهمیه

مطلوب برای احزاب سیاسی است؛ مانند احزاب  ۀها کسب وجهبرخی کشورها، اتخاذ سهمیه

 کنند.تر خود پیروی میکار که برای کسب آرا بیشتر از همتایان لیبرالمحافظه

 

 یتیجنس یهاسهمیه با مخالف یهابرهان

x ترین نقدهای مربوط به یکی از متداول :کنندیم نقض را یساالرستهیها اصل شاهیمسه

ترین کاندیداها محروم های جنسیتی این است که شهروندان را از انتخابِ با صالحیتسهمیه

نند، کها، اصل شایستگی را نقض میاز آنجایی که سهمیه هکنند ککند. منتقدان استدالل میمی

کاندیداتوری و  که معتقدند نهاآ .شوندزنانِ فاقد صالحیت، جایگزین مردان با صالحیت می

ا اشاره هشایستگی باشد. اما طرفداران سهمیه ۀانتخابات در یک دموکراسی لیبرال، باید بر پای

های شایستگی، بحث برانگیز است. ممکن است احزاب سیاسی، عواملی کنند که مصداقمی

ر حالی که شهروندان از مانند سطوح باالی تحصیالت و تجربه سیاسی را در نظر گیرند، د

هایی از سراسر مردم عادی آشنا باشند. پژوهش انۀکنند که با مسائل روزافرادی حمایت می

 ۀندارند و ایدمتعارف را سیاسی  سیاست، الزاماً صالحیت ۀدهد که مردان عرصدنیا نشان می

اندیداهای ف کهای جنسیتی و حذبرای استدالل علیه سهمیهبه صورت گزینشی ساالری شایسته

. به عبارت 70(Paxton 2007, p. 228،Siemienska 2003)گیرد مورد استفاده قرار میزن 

  .بوده استآنها تبعیض علیه طرد زنان و برای تداوم  ترفندیساالری شایسته ۀدیگر، اید

x و باورهای  اهد تا بر صالحیتنکنها، بیشتر بر جنسیت سیاستمداران تأکید میسهمیه

دیگری از استدالل قبلی است. از طرفداران این دیدگاه  نوع، برخورد این  :نهاآسیاسی 

شان انتخاب شوند، پس چرا زنان از حق پرسیم که اگر سیاستمداران باید فارغ از جنسیتمی

 استداللِ اگرند؟ اهمفهوم دموکراسی( محروم بود ۀهای سیاسی )بر پایرأی و دستیابی به جایگاه

                                                           
پارلمان ایران، تحصیالت بسیار باالتری نسبت به اکثر مردان همتای خود دارند. رهبران برای مثال، همان تعداد اندک نمایندگان زن در 70

؛ فائزه 1996شوند. اما، در انتخابات عمومی متوسل می "واجد شرایط"احزاب ایرانی، برای توجیه سطوح پایین ثبت نام زنان، به فقدان زنان 

(، که حاکی از تمایل Afshar 2002کاندیدای مرد به دست آورد ) 350رقابت با هاشمی، دومین رتبه را در حوزۀ انتخابیۀ خود بعد از 

دهندگان به کاندیداهای زن بوده است. همچنین در بسیاری از کشورهای اروپایی، مانند لهستان، نمایندگان زن تحصیالت دانشگاهی  رأی

 (Seimienska 2003بیشتری از همتایان مردشان دارند. )
 

 



66 

درست بود، پس زنان باید از همان اول از  "طرفی جنسیتیبی"و  "ساالریتهشایس"مبتنی بر 

بودند، ، برخوردار میمبارزه کردندش سال برای به دست آوردن 100بیش از حق رأیی هم که 

 همیشه جنسیت، ،فنالند  به استثنای کشور بنابر این اصل تاریخیدر حالی که چنین نبود. 

سیاست بوده است و در بسیاری از کشورها همچنان این روند  ۀمعیاری برای حضور در عرص

ها استفاده کنیم تا توازن جنسیتی تدوام دارد. اکنون، باید از همین معیار برای جبران خسارت

 (.Scott 1996a; Scott 2005ها بازتاب درستی از جمعیت یک جامعه باشد )پارلمان

x ها گزینش رأیشود که سهمیهمی اگرچه استدالل :ها غیردموکراتیک هستندسهمیه

کند، اما در واقع این محدودیت بسیار اندک است زیرا صرفاً در مورد دهندگان را محدود می

ها با توجه به گزینه یتشود و میزان محدودها اعمال میدرصد اندکی از کاندیداها یاکرسی

درصدی مربوط به  30هایآزادی انتخاب دیگر کاندیداها، ناچیز است. برای مثال، در سهمیه

دیگر کاندیداهای باقیمانده، که تقریباً همگی  %70های خود را از دهندگان گزینهزنان، رأی

مرد هستند، انتخاب خواهند کرد. افزون بر این، تعداد اندکی از شهروندان یا حتی اعضای 

عرفی م عموالًگیری حزبی برای انتخاب کاندیداها درگیر هستند. زیرا متصمیم نحوۀحزب در 

 تحت لوایها کاندیدا از امتیازات رهبران حزب است. اگرچه این نقد از سوی مخالفان سهمیه

ها در مورد انتخاب شهروندان مطرح شده است، اما این امر در واقع محدودیتی است که سهمیه

 سنگینی هایهزینه  در حقیقت کند.در معرفی کاندیداها اعمال میاحزاب  انرهبر ۀامتیاز ویژ

شود برای جذب آرا عمومی می  نفوذ با  مردِ کاندیدهای انتخاباتیۀ گسترد تبلیغات صرف که

وارد  لیبرال دموکراسی  به گریاز سوی د و نای دهندگأر به حقوق بیشتری از یک سو ۀصدم

ه شوند. با این حال، آنانی کاما کاندیداهای زن از سوی افراد با نفوذ حمایت نمی .کندمی

هایی که به طور اساسی به ها غیردموکراتیک هستند، به دیگر رویهکنند سهمیهاستدالل می

 کنند.رساند، اشاره نمیدموکراسی آسیب می

x ست ا اهسهمیه بر ضد دیگری این هم استدالل متداول :است مردان هیعل ضیتبع ها،سهمیه

 به طور روزافزونی بهها ان سهمیهاست. اما زبمربوط ساالری شایستهبا استدالل در مورد که 

ب ها را در چارچوها حمایت خود از سهمیهاست. تعداد زیادی از فمینیست خنثیلحاظ جنسیتی 

اند. افزون بر این، مخالفان درصد( مطرح کرده  40حداقل تعدادی از هر جنسیت )نه کمتر از 

ار زنان از حیات رسمی آشک گذاریبرون خواهند دست کم صد سال طردها چگونه میسهمیه

سیاسی را نادیده بگیرند؟ از آنجایی که صورتبندی مجدد مفاهیمی مانند شهروندی یا بازسازی 

-سهمیه هاینظام های مردان و زنان ممکن نیست،انتخاباتی برای انعکاس واقعیتهای نظام

قابله ؤثری برای مهای ماستراتژی توانندای که به خوبی در مورد آنها فکر شده باشد، میبندی
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 Pateman 1988; Youngد )نباشدر نظام اساساً مردساخته   نمایندگی زنانبا عدم موثر 

2000.) 

x ،منفعتیوه زنان یک گربا این موضع که این استدالل  :ستندین واحد منفعتی گروه کی زنان 

. برهان لف اندمتفاوت است، مخا مردانبا منافع و نیازهای  هستند کهمشترک با نیازها و منافع 

روه متنوع هستند و بنابراین یک گ های متفاوت، بسیارزنان با عقاید و ایده معتقد استمخالف 

جنسیتی هرگز  ۀمورد است. در واقع، داشتن سهمیها بیرا تشکیل دهند. در نتیجه، سهمیه

نها ت های مذهبی و غیره نیست، بلکهمختلف، پیشینه اتنمایندگی زنان از طبق ۀکنندمحدود

 است. در واقع احزاب سیاسی رسمی سیاستبه  در دسترسی عدم توانایی عمومی آنها تصدیق

ها نمنافع آکنند که کاندیداهایی را معرفی میمتنوعی را نمایندگی کرده و دهندگان رأی هم

ها به جای تأکید بر نقش منحصر به فرد افزون بر این، طرفداران سهمیهکنند. را نمایندگی می

 هنددکنند که زنان نیمی از جمعیت را تشکیل میان )مانند مادری( بر این واقعیت تأکید میزن

ز این امر ناشی اشوند. متفاوت از مردان متأثر می به نحوی و قانونگذاری گذاریسیاستاز  و

انین شود و نیز قوسیاسی می مانع از مشارکت زنان در ساختارآمیزی است که قوانین تبعیض

ادامه آنها را از خروج از خانه بدون اجازۀ شوهر، برای مثال در جوامع مربوطه که اده خانو

ها دارد. مدافعان سهمیهیا مشارکت در بازار کار و سفر باز می، بدون اجازۀ شوهر تحصیل

ر دهند، اما در اکثرا تشکیل نمی "گروه ذینفع"کنند که اگرچه زنان یک اشاره می همچنین

تیک هنوز هم مسئولیت پرورش فرزندان و امور خانواده را بر عهده دارند، و در جوامع دموکرا

 71انداز مردان است.انداز مشترکی با یکدیگر دارند که متفاوت از چشمنتیجه چشم

x بینجامدها ممکن است در نهایت به محدود شدن تعداد زنان در پارلمان سهمیه: 

 ۀر آستان، حداکثباشد توانمندسازی دائمی زنان اقدامی  در راستای آنکه ها، به جایسهمیه

از  نند.کها، زنان را معرفی یا انتخاب میها تنها به تعداد سهمیهست زیرا دولتا نمایندگی آنها

 هاسهمیهاند که ها این دغدغه را بیان کردهفمینیست برخی ها ودموکراتآنجایی که لیبرال

ر جهت هایی داما داده ،شود ختم پارلمان در زنان دتعدا شدن محدود به تینها در است ممکن

ا هعدم موفقیت افزایش تعداد نمایندگان زن به دلیل نوع سهمیه .تأیید این ادعا وجود ندارد

های ناموفق ها بیشتر از نمونههای موفق اجرای سهمیهها. تعداد نمونهبوده است تا خود سهمیه

                                                           
ی حقوق هاای مانند دانشکدههای محدود آنان در دسترسی به نهادهای آموزشی و حرفههای سیستماتیک علیه زنان، فرصتضاز دیگر تبعی71

 Paxtonآمیز نسبت به حضور زنان شکل گرفته است )مردانه و حتی خصومت رویکردهایها و مشاغل با است، در نتیجه توسعۀ این حرفه

2007.) 
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توان به اکثر کشورهای اسکاندیناوی، آرژانتین، و وفق میهای مبوده است. برای مثال، از نمونه

های ناموفق که اند. در مقابل، نمونهدرصدی را اجرا کرده 30 ۀرواندا اشاره کرد که سهمی

اند قرار دارند، مانند بنگالدش، اندونزی، و اردن. اجرا کرده صوریها را به صورت سهمیه

ست، در حداکثر میزان خود ا هامتر از دیگر سهمیههای رزرو شده، که معموالً ککرسی ۀسهمی

ند. در ین شده باشیمانند؛ به ویژه اگر زنان منتخب از سوی  نخبگان سیاسی مرد تعباقی می

کنند و این خود به مانعی برای ها اکتفا میسهمیه حالت، رهبران مرد به همان تعداد معینِ این

ه جلوه تها در راستای پیشرفدر واقع از این سهمیه یل می شود.افزایش تعداد زنان نماینده تبد

 سازی زنان.شود نه توانمندها استفاده میدادن دولت

x زیرا ،نیست بینیقابل پیش هاکارکرد سهمیه :کرد اعتماد هاسهمیه یاجرا به توانینم 

 کاربستِ بستگی زیادی به انتخابات سیاسی و عوامل اجتماعی دارد. اگرچهآنها  عملکرد

 های سیاسی دولتهای خاص انتخاباتی و ویژگیها دشوار و نیازمند تدابیر منطبق با نظامسهمیه

شان بوده است. عالوه بر این، اجرای آنها بسیار بیش از موارد شکست موفق، اما موارد است

ختم  های موفقاز عواملی که به سهمیه را ایمطالعات موردی از سرتاسر دنیا، درک فزاینده

ها که با ساختارهای دانیم که شرایط مطلوب سهمیهشود به دست داده است. اکنون میمی

نیم که داست. همچنین میا سیاسی و انتخاباتی حاکم هماهنگ باشند، بیان روشن و دقیق آنها

های جنسیتی باید همزمان با فعالیت جنبش زنان و دیگر طرفداران آن، از جمله نخبگان سهمیه

 ها باید با نظارتیجهت یک بسیج اجتماعی، اجرا شود و فرآیند اجرای سهمیه سیاسی مرد، در

 ۀ. اگر این شرایط محقق گردد، سهمیشوددقیق و مستمر انجام گیرد و معایب آن بر طرف 

 خواهد بود. جنسیتی موفق

ند و اهای جنسیتی سازنده بودههای مطرح شده نشان داده که مباحث مربوط به سهمیهتمامی استدالل

ت. را گردهم آورده اس -کنند به ویژه آنانی که از منظر فمینیستی استدالل می -مخالفان در نهایت

می کند که معطوف به شناسایی عدم نمایندگی نیجنسیتی مباحث بر اقداماتی تأکید می فطرزبان بی

ز سطح ها و مطالعات موردی بیشتر، این گفتگوها او بر اساس پژوهش 72از یک ملت هستند.

تر تغییر جهت داده است. واقعیت این است که اتخاذ و اجرای تر و تجربیایدئولوژیک به سطح عملی

های ا نظامها بها کوششی پیچیده است و موفقیت آن بستگی به درک چگونگی تعامل سهمیهسهمیه

اجرا شود،  که در تمامی کشورها ایسیاسی و حزبی موجود دارد و هیچ دستورالعمل ساده یا جهانی

                                                           
ها در هند، نقش مهمی در توسعۀ مباحث مربوط مربوط به عدم برابری جنسیتی در فرانسه و مباحث مربوط به سهمیهمباحث طوالنی و عمومی 72

 به طرد زنان در عرصۀ سیاسی داشته که پیامد آن شکلگیری سطوح بسیار سازنده با اختالفات اندک بوده است

 (Scott 2005; Nanivadekar 2006) 
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این، مهمترین هدف این کتاب، بررسی این موضوع است که کجا، چگونه، چرا و در  وجود ندارد. بنابر

ی ا. این مطلب شامل بررسی شرایط و بسترهای سیاسیبوده است ای موفقچه شرایطی، نظام سهمیه

اشند ید به خاطر داشته بفعاالن سیاسی با .اندبوده در آنها موفقهای جنسیتی که اجرای سهمیه شودمی

 های انتخاباتی خود رایزنی کنند.های محلی یا ملی نظامکه چه زمانی برای سهمیه

 

 یتیجنس ۀسهمی به نسبت یجهان روندهای

نشان  3-1آنچنان که در نمودار اند. در حال گسترشهای جنسیتی به سرعت در سرتاسر جهان سهمیه

اند و پژوهشگرانی مانند های اخیر بودهگامان اتخاذ سهمیهداده شده، کشورهای در حال توسعه، پیش

د. داننها میگام در راستای توازن جنسیتی در پارلمان نخستین( این اقدامات را  Dahlerupدالراپ )

درصد یا بیشتر(  30ای از زنان در پارلمان ) کشور در دنیا به تعداد قابل مالحظه 26در واقع بیش از 

 دارایانسانی سازمان ملل متحد  ۀتوسع ۀبرنام یسو از کشور 9 تعداد نیا از  .نداکردهدست پیدا 

مراجعه کنید(. اکثر این  3-2اند )به جدول معرفی شده "متوسط"یا  "پایین"73انسانی ۀشاخص توسع

ی اهتنها دو کشور سهمیه .های قانون اساسی رااند یا سهمیههای قانونی را اتخاذ کردهکشورها یا سهمیه

را نشان کشورهایی  فهرست 3-2(. جدول Krook 2006; p. 310اند )حزبی را برگزیده ۀداوطلبان

توسط  2010ر نوامبر . این فهرست دکه تعداد قابل توجهی از نمایندگان زن را دارا هستنددهد می

که  ایسهمیهانسانی آنها و نوع  ۀ( همراه با شاخص توسعIPUالمجالس )بین ۀالمللی اتحادیسازمان بین

 اند، گزارش شده است.انتخاب کرده

  

                                                           
رکبی است از توسعۀ اقتصادی که توسط سازمان ملل متحد تعیین شده و هدف از آن، رهایی از اقدامات شاخص م"شاخص توسعۀ انسانی 73

 A dictionary of geography) "صرفاً پولی از طریق ایجاد ارتباط میان تولید ناخالص ملی، امید به زندگی، و سواد در حد متوسط است.

2004.) 
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 2015 سپتامبر –زن  یندگان( نمایشترب یادرصد  40با ) یکشورها -3-2جدول 

       

 رأی حق کشور رتبه

 *همگانی

 آخرین

 انتخابات

 درصد

 زنان

 توسعۀ شاخص بندیرتبه

 **پایین متوسط، باال،: انسانی

 ***یتیجنس نوع سهمیۀ

 (ملی)سطح 

201 1961 رواندا 1
3 

کرسی درصد 30) یاساس قانون (یین)پا 151 63/80 9

 قانونی هایسهمیه و( شده رزرو

201 1952 یویبول 2
4 

 حزبی قانونی و سهمیۀ )متوسط( 113 53/10 10

201 1934 کوبا 3
3 

 بدون سهمیه باال(بسیار ) 44 48/90 2

201 1948 سیشل 4
1 

 بدون سهمیه باال) 71 43/80 9

201 1921 وئدس 5
4 

  یحزب سهمیۀ باال(بسیار  ) 12 43/60 7

201 1945 سنگال 6
2 

 قانونی سهمیۀ (پایین) 163 42/70 6

201 1953 مکزیک 7
5 

 قانونی و حزبی سهمیۀ )باال( 71 42/40 5

201 1994 یجنوب آفریقای 8
4 

 حزبی سهمیۀ (متوسط) 118 41/90 2

201 1929 اکوادور 9
3 

 قانونی سهمیۀ )باال( 98 41/60 4

201 1906 فنالند 10
5 

 بدون سهمیه باال(بسیار ) 24 41/50 4

201 1915 ایسلند 11
3 

 حزبی سهمیۀ باال(بسیار ) 13 41/30 4

201 1989 نامیبیا --
4 

 حزبی سهمیۀ (متوسط) 127 41/30 11

201 1955 نیکاراگوئه --
1 

 قانونی و حزبی هایسهمیه (متوسط) 132 41/30 11

201 1931 پانیااس 12
1 

 های حزبی و قانونیسهمیه )بسیار باال( 27 41/10 11

 زنان نمایندگی درصد 30 حداقل با کشور 26

Source:      IPU: Inter-ParliamentaryUnion: Women in National Parliaments as of December 2010, http://www.ipu.org/wmn-
e/arc/classif311210.htm  

*IPU: Women’s Suffrage, http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm 

**UNDP: Human Development Reports: 2014 Human Development Rankings http://hdr.undp.org/en/statistics/ 

***The Global Database of Quotas for Women http://www.quotaproject.org/country_by_region.cfmInternational IDEA, 
Stockholm University and Inter-Parliamentary Union 2010. 

 رتبۀ دارای، 2008 سال در متحد ملل سازمان انسانی توسعۀ هایگزارش اساس بر که هستند کشورهایی ی،خاکستر هایقسمت: یادداشت

 یاندادن از م رأی هایمحدودیت تمامی ها،آن در که هستند هاییتاریخ نیز همگانی رأی حق. اندشده بندیطبقه انسانی توسعۀ متوسط یا پایین

 .د حضور زنان در پارلمان دست یافتنددرص  30درصد و  چهل پنج کشور به دست کم 40چهارده کشور به حداقل  2015تامبر تا سپرفت. 

 

 زا یاریبس توجه مورد ،یرصنعتیغ یکشورها در یتیجنس یهاسهمیه عمالا در ریچشمگ شیافزا

 یتوانمند و یتیجنس رابریب که است بوده رپاید یۀفرض نیا آن، لیدال از یکی. است بوده پژوهشگران

 ،یاسیس ،یفرهنگ لحاظ از توسعه حال در یهادولت و است، یصنعت و یغرب یهادولت صیخصا از زنان

http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif311210.htm
http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif311210.htm
http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm
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 یبرا ییالگو را یغرب جوامع که یپژوهشگران. اندبوده ناتوان زنان حقوق جیترو در یاجتماع یحت و

 حقوق ۀتوسع در یاصل عوامل عنوان به ،یاقتصاد توسعه و یفرهنگ معیارهای بر دانند،یم مناطق گرید

 Inglehart et al. 2003; Inglehart 2003; Preseworski) کنندیم دیتأک زنان

and Limongi 1997 .)و یاقتصاد ۀتوسع یدولت سطح انیمدهد که نشان می ریاخ یهاداده اما 

 مانند هایراسدموک نیتریصنعت از یرخسیاسی رابطۀ مستقیمی وجود ندارد یا ضعیف است. ب یندگینما

 نیانگیم ند،هست 74هشت گروه یاعضا یهمگ که فرانسه، و ایتالیا ه،یروس ژاپن، متحده، االتیا ا،یتانیبر

از نظر  که ییکشورها از یبرخ در که یحال در است؛ %5/18 شانیهاپارلمان در زن ندگانینما

 رقم نیا ،یروندب و ا،یتانزان افغانستان، اوگاندا، ک،یموزامب رواندا، مانند اند،افتهی سعهکمتر تو یقتصادا

 یقتصادا مشکالت با اند،کرده اتخاذ را یتیجنس یهاسهمیه که ییکشورها اکثر واقع در. است 4/31%

 .اندبوده بانیگر به دست گانگانیب اشغال تا گرفته جنگ و ،یقحط ،یخشکسال از ،یاسیس و

تصراً که مخای است مقننه حاصل عوامل پیچیده ۀن در قوزنا ۀرسد که تحقق حضور گستردبه نظر می

سازی زنان و سیاست، با توضیحات ساده ۀدربار انجام شدهت بیان شد. در مطالعا های پیشیندر فصل

های انتخاباتی شدن، نظامافزایش تعداد نمایندگان زن در پارلمان، بر ارتباط میان صنعتی ۀای دربارشده

در بازار کار، پروتستانتیزم، و حضور احزاب  باال تی تحصیل زنان و مشارکنمایندگی، سطوح باال

های (. اما این یافتهPhillips 1991; Inglehart 2003سیاسی نوچپ گرا تأکید شده است )

 ۀتا حد زیادی بر مطالع"های محدودی باشد که تواند برآمده از پژوهشسازگار و مستمر می نسبتاً

اند. مطالعات اخیر کشورهای متمرکز بوده 1970زمانی پس از  ۀیشرفته در برههای غربی پدموکراسی

حدودیت و م یهای روش تحقیقتر بررسی کرده است که کاستیهای طوالنیبیشتری را در زمان

وسیعتری از عواملی که بر مشارکت  ۀها به دامناین پژوهش "ندارند.های قبلی را های پژوهشفرضیه

ا و هد که از آن جمله اند: تنوع بازیگران سیاسی، استراتژینکنگذارند، اشاره میسیاسی زنان اثر 

 (.Krook 2003, P.3ها )بسترهای اجتماعی، تاریخی و سیاسی دولت

های جنسیتی هستند( که سهمیه نوپا هایبرخی از کشورهای در حال توسعه )که اکثر آنها دموکراسی

تر برای نشان دادن عدم نمایندگی زنان هستند. دالراپ کوتاه در جستجوی مسیری ،اندرا اجرا کرده

زمانی  ۀمعتقد است که در نروژ، دانمارک، و سوئد )کشورهای الگو، با توجه به نمایندگی زنان( فاصل

سال بوده است )جدول  70تا  60آنان در مراکز قانونگذاری،  ۀمیان حق رأی زنان تا حضور گسترد

حضور سیاسی زنان مطرح شده بود، پیشرفتی خطی  ۀهای اولیه دربارر نوشتههایی که د(. گفتمان2-3

تظار رود. انجامعه، به تدریج از میان می ۀبر اساس آن تبعیض علیه زنان با توسع که دادرا نشان می

که  اییشکیبهای نارفت کشورهای در حال توسعه نیز همان مسیر را در پیش گیرند. اما فمینیستمی

                                                           
74 The Group of Eight Highly Industrialized Nations(G8) 
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ه منتظر ماندن و متعهد بودن به مدل خطی توسعه نداشتند، تالش کردند تا فشارهای فزایندۀ تمایلی ب

اسی زن های سیجنسیتی و رویه برابریمبنی بر  "سریع"المللی در جهت اقداماتی های ملی و بینگروه

منظور های اخیر، این اقدامات سریع را اتخاذ کرده و به مدارا اعمال شود. تعدادی از دموکراسی

ه که در اند. همانگونهای جنسیتی را اتخاذ کردهمقننه، سهمیه ۀزنان در قو ۀدستیابی به حضور گسترد

های سپری شده از زمان حق رأی زنان تا حضور نشان داده شده، میانگین سال 3-4و  3-3های جدول

های توسعه یافته، سال و برای کشور 6/38آنها در پارلمان، برای کشورهای در حال توسعه  ۀگسترد

ها( در همیهسفقدان حزبی )یا  ۀداوطلبان ۀبه طور اساسی با سهمی "گفتمان توسعه"سال بوده است.  70

ای هیافته در پیوند بوده است. گفتمان اقدامات سریع نیازمند تصویب قانونی سهمیههای توسعهدولت

 تر است.که در کشورهای در حال توسعه متداول جنسیتی است

را کند که چها در کشورهای در حال توسعه، این پرسش را مطرح میباال و نرخ اتخاذ سهمیه هایتهیاف

و  ، بازیگرانسیاسی های اجتماعی وو جنبش اند. عواملها بودهاین کشورها پیشگامان اتخاذ سهمیه

ملی  هایهای جنسیتی برای پارلمانو دالیلی که منجر به پذیرش سهمیه ه عمومیزرهبران حو

از مشکالت بنیادین مانند فقر یا ناامنی  هایشان انسجام پیدا نکرده وکشورهایی که هنوز دموکراسی

برند کدامند؟ گرچه دالیل متعددی وجود دارد، اما یکی از دالیل مهم این پیشرفت، کارِ رنح می

 است که خواهان دنیجامعۀ م خواهانهعدالت هایجنبش  و اتحاد آن با سایر ناپذیر جنبش زنانخستگی

های اند. بنابراین، سهمیهشناسایی حقوق سیاسی زنان به عنوان بخشی از فرآیند دموکراتیزاسیون بوده

 جنسیتی در انتخابات، یکی از سازوکارهای برجسته در راستای تحقق این هدف بوده است.
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 زنان ستردۀگ حضور اولین به تیابیدس تا یافته توسعه کشورهای در شده سپری هایسال میانگین -3-3 جدول

 پارلمان در+( 30%)

 ۀگسترد حضور سال اولین زنان یرأ حق کشور 

 +(%30) زنان

 رأی حق از شده سپری هایسال

 یندگی+ نما%30 تا

 69 2003 1934 کوبا 1

 63 2011 1948 سیشل 2

 64 1985 1921 سوئد 3

 59 2012 1953 مکزیک 4

 80 2009 1929 اکوادور 5

 77 1983 1906 فنالند 6

 84 1999 1915 ایسلند 7

 73 2004 1931 اسپانیا 8

 569: جمع    

Soruce: Constructed from IPU: Women’s Suffrage http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm,  IPU: 
Inter-ParliamentaryUnion: Archived Data http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm, Freidenvall, 
Lenita, et al. 2006, p. 58. 

 

 تردۀگس حضور اولین به دستیابی تا در حال توسعه کشورهای در شده سپری هایسال میانگین -3-4 جدول

 پارلمان در+( %30) زنان

 ۀگسترد حضور سال اولین زنان رأی حق کشور 

 +(%30) زنان

 حق از شده سپری های سال

 یندگی+ نما%30 تا یرأ

 42 2003 1961 رواندا 1

 62 2014 192 بولیوی 2

 67 2012 1945 سنگال 3

 5 1999 1994 آفریقای جنوبی 4

 25 2014 1989 نامیبیا 5

 56 2011 1955 نیکاراگوئه 6

 257: جمع    

Source: Constructed from IPU: Women’s Suffrage http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm,  
IPU: Inter-Parliamentary Union: Archived Data  http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm 

 

 

http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm
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 یتیجنس ۀسهمی اتخاذ

های دولتی یا اقدامات داوطلبانه احزاب سیاسی در ارتباط های جنسیتی با قوانین و مصوبهسهمیه اتخاذ

یو نیز پیچیدگ هها منجر شدبه شرایط گوناگونی که به اتخاذ این سهمیه پیشین هایبخشدر ت. اس

پژوهان به عوامل گوناگون، دانش از در این بستر پیچیده هایی که در پی داشته است اشاره کردیم.

 عرفم کنند که هیچ الگوی، اگرچه تصدیق میاندیافتهها دست چارچوبی برای تحلیل اتخاذ سهمیه

 شود که بازیگران ها اغلب زمانی اتخاذ می(. سهمیهKrook 2007, p.368-369واحدی وجود ندارد )

سری عوامل متعدد، فضایی را به وجود در آن راستا حرکت کرده باشند یا یک متعهد به حضور زنان

 د.نوشه بررسی میها را میسر کند. در این بخش، این عوامل به طور خالصآورده باشد که اتخاذ سهمیه

بندی تعلق دارند: بازیگران جامعۀ مدنی، بازیگران دولتی، و بازیگران اصلی به یکی از این سه تقسیم

المللی. بازیگران جامعۀ مدنی به طور اساسی به جنبشهای ملی زنان گفته میشود بازیگران فراملی و بین

پژوهان معتقدند که اند. بسیاری از دانشتهها داشکه بیشترین سهم را در پیشنهادات مربوط به سهمیه

عمومی را شکل داده و حوزۀ  هایهای زنان،که گفتمانهای جنسیتی بدون بسیج اولیه جنبشسهمیه

شد؛ حتی اگر های الزم با نهادها و بازیگران سیاسی مربوط را انجام دادند، به ندرت محقق میرایزنی

گرفتند های جنسیتی را بر عهده میکردن سهمیهمی و قانونینخبگان مرد در نهایت مسئولیت معرفی رس

(Krook 2007, p. 370; Tripp 2004; Baldez 2004 .)ان دولتی، نیروی اصلی ، وقتی بازیگراما

رهبران  یعنی-ست که نخبگان سیاسیا جنسیتی باشند، در برخی موارد به این معنا ۀدر پس سهمی

پذیرند تا از خود تصویری عنوان یک اقدام مهم سیاسی می های سیاسی را بهسهمیه-احزاب سیاسی

خواه و خواهان عدالت اجتماعی ارائه دهند. در این موارد، اگر جنبش زنان حضوری معنادار برابری

 محتوا خواهد بود.و بی صوریها صرفاً نداشته باشد، سهمیه

المللی شامل نهادهای جوامع بینها دارند، اغلب از سومین گروهی که نقشی اساسی در اتخاذ سهمیه

 های مالیلمللی مانند سازمان ملل متحد، و آژانساهای بینبشر و حقوق زنان، سازمان فراملی حقوق

ها، اسناد بین المللی گوناگونی ازجمله د. پس از گذشت دههانحقوق زنان و دموکراسی  امیح

به تصویب سازمان ملل متحد  1979ال که در س CEDAWکنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان )

-های تصمیمنمایندگی زنان در جایگاه برابری( بر 1995 ، مصوبPFAپکن ) العملرسید( و دستور

 المللی و غیر دولتی نیز در جهتهای بینهای فراملی، سازماناند و شبکهگیری سیاسی تأکید کرده

میز آهایی در راستای اصالحات موفقیتراتژیها و استکردن تاکتیکتحقق مفاد این اسناد و هماهنگ

 اند.هفعالیت کرد
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گر های بازیگر، در کنار دیها در بردارنده مشارکت تمامی یا ترکیبی از گروهبا وجود این، اتخاذ سهمیه

ها در افغانستان پس از طالبان، حاصل تالش بازیگران متعدد عوامل است. برای مثال، اتخاذ سهمیه

ط محیطی بود. در این مورد بازیگر اصلی، جنبش زنان افغانی بوده که از افراد و نهادهای همراه با شرای

. این جنبش در فقدان زیر ساختارهای کردندمی در جامعۀ مدنی فعالیت د،بو متعددی تشکیل شده

انواع خدمات بوده است. استدالل این جنبش برای  ۀکننددولتی، در طی سالهای طوالنی جنگ، ارائه

اند. جمعیت را تشکیل داده %50زنان این بود که در افغانستان پس از جنگ، زنان بیش از  %50همیۀ س

سال جنگ متحمل شدند، آنان را بنیانگذاران قابل اعتمادتری از  30تجارب تلخی که زنان بیش از 

سیار رت بهای داخلی که خسابه ویژه جنگ اند؛مردان افغانی کرده است که برپاکنندگان جنگ بوده

بیشتری بر جا گذاشت تا جنگ افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی سابق. جنبش زنان افغانی در لیست 

های صندوق توسعه سازمان ملل متحد قرار داشت. فرآیند نگارش قانون اساسی در افغانستان حمایت

نیروهای  و با وجودالمللی علیه طالبان انجام شد گسترده و پس از بسیج چشمگیر بین هایبا بررسی

ها و گفتگوهای فراوان میان نخبگان سیاسی، کار و پدرساالر در جامعه افغان، مشورتقدرتمند محافظه

های کرسی از درصد 27تقریباً  تخصیصفعالین اجتماعی و پژوهشگران افغانی خارج از کشور، به 

 آمده است. 2004 ۀژانوی در مدونپارلمان به  زنان منجر شد که در قانون اساسی جدید 

د فرآین ها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه نقش دارند، خودِز دیگر عواملی که در اتخاذ سهمیها

های مهم در تعریف ها را یکی از ویژگیپردازان اخیر سیاسی، سهمیهدموکراتیزاسیون است. نظریه

 ;Cornwall and Goetz 2005دانند )دموکراسی می ۀدامن ۀجانبه و توسعشهروندی همه

Held 1987 های  سیستماتیک و برونتبعیضن، های زناجنبش توسط ن این مناظراتکرد(. بومی-

رد ب در سطح وسیع به زیرسوالرا گیری سیاسی در جهان دموکراتیک تصمیم ۀاز عرص  زنانگذازی 

(Scott 2005; Merry 2006 .) ی  هااز سهمیه زنان یفراملیت هایجنبشو الملل بین ۀجامعدر این بستر

های مشروعیت یک نظام جدید سیاسی در دوران گذار دموکراتیک یا به عنوان یکی از شیوهجنسیتی 

کار زنان در برابر اف ۀ، عدالت اجتماعی و مسئلبرابریبه  ایجاد نهادهای جدید دموکراتیک که نسبت

 75کند.عمومی پاسخگو باشند، حمایت می

هایی مانند بانک جهانی، ارگان زنان، فراملیتی هایجنبشدر نتیحه رایزنی  الملل،بین ۀدر درون جامع

اند. ذار بودهها تأثیرگالمللی ایاالت متحده، بر اتخاذ سهمیهبین ۀالمللی پول و آژانس توسعصندوق بین

به  ا صرفاًهکند، سهمیهبا این حال، در بسترهایی که جنبش زنان ضعیف است، یا با دولت همکاری نمی

                                                           
های جنبش که اطالعاتی ازآنکنند؛ بیتر به نظر آیند، اتخاذ میای که به واسطۀ آن پیشرفتهها را به عنوان استراتژیها، سهمیهاما برخی دولت75

، شش کرسی 2004بداهلل در سال ای از این دست، اردن است که ملک عهای زنان را در نظر بگیرند. نمونهزنان داشته باشند یا نیازها و خواسته

 نفره به زنان اختصاص داد. این اقدام بدون مشورت با جنبش زنان صورت گرفت. 110رزرو شده را در  پارلمان 
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ا ساختارهای سیاسی ی ی درتغییرآنکه بیشود، افزایش تعداد نمایندگان زن در پارلمان منتهی می

تعداد نمایندگان زن، اگرچه به ظاهر واقعیِ و نه  صوری ۀ. نمونایجاد کندحقیقی دموکراسی  ۀتوسع

از آنجا  شود( امادرصد بیشتر نمی 10باعث افزایش تعداد آنان در پارلمان شده است )که معموالً از 

نه به  ؛در نتیجه به نخبگان حاکم پاسخگو هستند ،انداین  زنان توسط نخبگان سیاسی معرفی شده که

 76های زنان نیز افزایش یافته است.المللی، میزان سهمیه، با افزایش فشارهای بیناین مردم. با وجود

 کرسیِ 15، به شکل 1972ل های جنسیتی در سطح ملی در سابرای مثال، در بنگالدش، سهمیه

های مختلف جامعۀ مدنی با همکاری کرسی مطرح شد؛ اما گروه 315پارلمانی رزرو شده از مجموع 

های توسعه را های فراملی جامعۀ مدنی، آژانسهای مستقیم با گروهجنبش زنان و از طریق رایزنی

که دولت  – ایهای توسعهشرط کمکهای جنسیتی را پیشمتقاعد کردند که اتخاذ مجدد سهمیه

میلیون  4سازمان ملل متحد،  ۀتوسع ۀ، برنام2000قرار دهند. در سال  -بنگالدش به آن وابسته بود

زنان در پارلمان و افزایش  ۀکرد که هدف از آن، اتخاذ مجدد سهمی کمک دالر به دولت بنگالدش

در پارلمان  (. اکنون، Paxton 2007, p.184بود ) %30به  %7از   انتخاباتی هایتعداد کرسی

 دنیرس  تا که دارد اختصاصبه زنان   (%20)کرسی رزرو شده 69کرسی،  348از  (2014)بنگالدش

-نخست نه،یحس خیش خانم ،2009 مارس در.  دارند شیپ در یطوالن یریمس ،یدرصد 30 زانیم به

 شیافزا شهدف شده، مطرح او حزب در که زنان یمل ۀتوسع ۀبرنام در که همانگونه کرد اعالم ر،یوز

 وعده نیا کتاب، نیا انتشار زمان تا اگرچه است؛ عدد 100 تا زنان یبرا شده رزرو یهاکرسی تعداد

 77.ه استنیافت تحقق

به   منجراغلب   های سیاسیآشفتگی وهای ملی بحران  خیر نشان میدهدکههای امشاهدات دهه

از دوازده کشور آفریقایی که بیشترین میزان ". برای مثال، ه استهای جنسیتی شدپذیرش سهمیه

های جنسیتی را اتخاذ کردههای اخیر، سهمیهها دارند )که همگی در سالنمایندگی زنان را در پارلمان

ز ا اند( هشت کشور )آنگوال، موزامبیک، آفریقای جنوبی، اوگاندا، رواندا، اریتره، بروندی، و نامیبیا( 

-های داخلی یا جنگدر سالهای اخیر با نزاعو  ند دبری و اجتماعی رنج میهای سیاسی، اقتصادآشفتگی

    (.Tripp, Konate and Lowe-Morna 2006, p. 119اند )های آزادیبخش دست به گریبان بوده

                                                           
از کاندیداهای  توانندکنند، نیز میهای غیردولتی محلی که بر نمایندگی سیاسی زنان تأکید میهای تعدیل ساختاری، سازمانافزون بر برنامه76

نند های جنسیتی ککردن سهمیهبا استعداد زنان حمایت کرده و به آنها آموزش دهند که به جای وابستگی به دولت، بودجه را صرف نهادینه

(Rai 2008, p. 97.) 
 

دهد، که تا های رزرو شده را افزایش تعداد کرسی-برگزار می شود 2013که احتماالً در سال -شیخ حسینه وعده داد که در انتخابات آینده77

ها در بنگالدش به شکل اصالحات قانون محقق نشده است. از آنجایی که اقدامات مربوط به سهمیه -2011یعنی اوایل -زمان انتشار این کتاب

 رسد هنوز شروع شده باشد!اساسی است، نیازمند مباحث و گفتگوهایی است که به نظر نمی
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و حتی   شکندمی ها، هنجارهای فرهنگی و اجتماعی حاکم راجنگ و کشمکش"محققان متعقدند که 

 "ایفا کنند. های غیرسنتیآورد که در آن نقشه وجود میفضایی را برای زنان ب

(Tripp et al. 2006, p.119.)  و   هابرای حفظ خانواده  های سیاسیآشفتگی زنان در شرایط و 

یطه ح و اگاهیها و نقشهای اختماعی جدیدی تجربه کرده  و   خود و برقراری صلح بسیج شدند جامعه

این فرصت مناسبی است که جنبش زنان برای تغییرات بنیادین  رند.بمیت را زیر سوال سیاسمردانه 

ه، پس ، برای نمون د.کننفشار پا قوانین اساسی جدید در  تدوین و اصالح   زنان سیاسیحقوق  و احقاق

دادند، درصد جمعیت را تشکیل می 70ندا، زنانی که حدود ادر رو 1994های سال کشیاز نسل

اثر کرده و به عنوان سازندگان و مشاوران کشوری ، مربوط به زنان را بی های سنتیتوانستند فرضیه

 مطلباتشان طرح آمادگی الزم برای-وارد حوزۀ عمومی شوند. با وجود این، اگر جنبش زنان در رواندا 

مهمترین عامل شدند. هرگز موفق نمی ،ها، از حکومت جدید را نداشتنداتخاذ و اجرای سهمیه مبنی بر

 که  یها و سیستم انتخاباتدی برای انتخاب بهترین نوع سهمیهشان این بود که آنها مطالعات زیاموفقیت

های جدید توانستند خواسته باشد انجام داده بودند و در زمان تدوین قوانین  همخوان ملی شرایط با

 .خود را با موفقیت مطرح و مطالبه کنند

ها وجود ندارد. عواملی از پایین )مانند حضور اتخاذ سهمیهواحد یا جامعی برای  به طور کلی، شرایط 

 سی نخبگان( و شکست ساختارهایسیا ۀ)مانند اراد ( و عواملی از باالدر سپهر عمومی فعال جنبش زنان

 فراملیتی جامعۀ مدنیتوان برشمارد. همچنین، اجتماعی در شرایط پس از جنگ و کشمکش را می ۀکهن

المللی بین ۀو حضور جامع کنند بش زنان همبستگیجن با دیگر هایجنبش هایربهتج  تواند با انتقالمی

تواند اهرمی برای فشار مستقیم  یا غیرمستقیم بر بازسازی ملی در شرایط پس از بحران، می ۀدر برنام

 نخبگان ملی باشد که از هنجارهای بین المللی پیروی کنند.

 

 یتیجنس ۀیسهم یاجرا یفرودها و فراز

 افاقد معن -یعنی ضمانت اجرایی -ها بدون اجرای مؤثر آنها شود که اتخاذ سهمیهغلب استدالل میا

اند، بدون آنکه افزایشی در تعداد های جنسیتی را اتخاذ کردهست. بسیاری از کشورها، سهمیها

سب اها با شکست مواجه شده است. تعریف نامننمایندگان زن داشته باشند؛ بنابراین هدف سهمیه

به همراه نخواهد داشت، زیرا ضمانت اجرایی مناسب ندارد. اگرچه پژوهشگران  دستاوردی ،هاسهمیه

 -ستا اهتر از دیگر سهمیهها، موفقتوان بیان کرد که چرا برخی سهمیهمعتقدند که به سادگی نمی

ویژگی هار چ حال،  با این-ها بستگی زیادی به بستر سیاسی و اجتماعی جامعه داردزیرا موفقیت سهمیه

ها باید به روشنی بیان شوند تا ( سهمیه1توان بر اساس مطالعات موردی گوناگون مطرح کرد: را می

( 3 ها باید با ساختارهای سیاسی و انتخاباتی دولت، هماهنگ باشند؛ ( سهمیه2در اجرا، مبهم نباشند؛ 
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( 4   ؛هاوین و تعریف قانون سهمیهدر سپهر عمومی و شرکت  در تد جنبش زنانر فعال و اگاه وحض

 د باشند.زنان متعه گسترده  کنند واقعاً نسبت به موضوع نمایندگیها را اتخاذ میهایی که سهمیهدولت

ای هبیان و صورتبندی آنها دارد. برای سهمیه ۀها بستگی زیادی به نحو، موفقیت سهمیهنخست آنکه

تر بیان صها مشخ. هر چقدر اقدامات مربوط به سهمیهشیوه مناسبی است ،قانونی، مجازات متخلفان

ای از یک خواهد بود. نمونه تر، در نتیجه اجرایشان موفقشده باشد، مجازات عدم پذیرش آنها قوی

اند، این است که های حزبی، که به تعداد کافی کاندیدای زن معرفی نکردهمجازات قوی برای لیست

های داوطلبانه، تعهدات حزب باید واهند داشت. در رابطه با سهمیهصالحیت رقابت در انتخابات را نخ

 های انتخابیه بیان شود.به روشنی برای اعضا و حوزه

ها، این است که تا چه حد با ساختارهای سیاسی موجود، به ویژه نظام موفقیت سهمیهدر  عامل نیدوم

ی ها باید ساختارهای نهادی و سیاسهستند. بنابراین، هنگام صورتبندی سهمیه "هماهنگ"انتخاباتی 

های کاندیداتوری است، های قانونی که مربوط به لیستموجود کامالً بررسی شود. برای نمونه، سهمیه

یست، کوچک ن های انتخابیِحوزهدر  اکثریت نسبی /یهای انتخاباتی اکثریتمناسبی برای نظام ۀگزین

کنند نه حزب، در نتیجه احزاب احتمال کمتری دارد یرأی رقابت م احراززیرا افراد هستند که برای 

که کاندیداهای زن را برای رقابت با کاندیداهای مرد معرفی کنند. همچنین باید به عملکرد احزاب 

فا ها اینیز، در کنار فرهنگ سیاسی دولت توجه کرد؛ زیرا احزاب نقش مهمی در اجرای مطلوب سهمیه

 میکنند.

در سپهر عمومی و شرکت  در تدوین و تعریف قانون  جنبش زناناگاه  ر فعال ووحض عامل نیسوم

. مهمتر ها باشذمیتواند ضامن تعریف مناسب  قانون سهمیه جنبش زنانر فعال وها میباشد. حضسهمیه

را به  سیاسیها نظارت  کند و دولت واحزاب ست بر چگونگی اخرای سهمیهبایمی  جنبش زناناینکه 

کنند. همچنین میباید از زنان نماینده برای احقاق حقوق زنان حمایت  فشاری ها پااجرای درست سهمیه

 کنند. 

ها در نهایت ست، زیرا سهمیها هادر رابطه با سطح تعهد بازیگران در اجرای سهمیه عاملچهارمین  

نند، ککاندیداهای زن را معرفی کرده و توازن نمایندگی را تضمین می اغلب توسط نخبگان سیاسی که

ها را یک ژست نمادین بدانند. به شود. در این راستا، رهبران حزب ممکن است اعمال سهمیهاجرا می

ها را که معطوف به این معنا که حداقل سهمیه برای زنان را لحاظ کنند، اما اجرای مؤثر سهمیه

در  نانش فعال زجنب و هاتوانمندشدن سیاسی زنان است، تضعیف کنند. اما بازیگرانی مانند سازمان

کنند، نقش مهمی در های زنان که در احزاب سیاسی فعالیت میگروهو   صحنه سیاسی و اجتماعی

ها که بر اجرای ها خواهند داشت. عوامل دیگر مانند نهادهای دولتی یا دادگاهاجرای مؤثر سهمیه
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ا را مجازات کنند یا آنها رتوانند متخلفان می زیرا کنند، نیز مهم هستند؛ها نظارت میمناسب سهمیه

ها، تحلیل عوامل و بازیگران اصلی ضروری است نادیده بگیرند. بنابراین، هنگام بررسی اتخاذ سهمیه

صه، ر خالچرا که الگویی که برای یک جامعه کارآمد است، الزاماً برای دیگری مناسب نیست. به طو

 مل زیر توجه کرد:های جنسیتی، باید به عواسهمیه برای تضمین اجرای موفق

 هابیان و زبان سهمیه ۀنحو -1

 ها و نهادها و ساختارهای سیاسیمیان سهمیه "هماهنگی" -2

 ۀند و دامنۀ نفوذ آنها؛ و نیز ارادا کنند، یا با آنها مخالفها حمایت میبازیگران اصلی که از سهمیه -3

المللی( و این که هدف اصلی نخبگان ا بینها )ملی یزنان، و دادگاه جنبش ، و هانخبگان سیاسی، سازمان

 های جنسیتی چیست؟از پذیرش سهمیه

 

 گیرینتیجه

های مهمی برای شناسایی عدم نمایندگی سیاسی زنان است. های جنسیتی، شیوهبه طور خالصه سهمیه

ند مها یکسان نبوده است، و اتخاذ و اجرای آنها فرآیند پیچیدهای است که نیازاگرچه نتایج سهمیه

ها و اصالحات الزم در جهت های بیشتری است، اما فقدان نظارت دقیق بر اجرای سهمیهپژوهش

 هواداران ۀمداخل ۀهای این موضوع است. عدم نمایندگی سیاسی زنان عرصشناسایی آن، از کاستی

دارند.  نانها و نیازهای آهای جامعه و خواستهای حاشیهحقوق زنان است که بیشترین ارتباط را با بخش

ها باید در راستای ترویج نظامی فعالیت کنند که بیشترین تناسب را با ساختارهای طرفداران سهمیه

سیاسی موجود داشته و بیشترین حمایت را از منافع زنان در مقابل نخبگان و احزاب سیاسی داشته 

 ها هستند. اینمیههای پیشین، کشورهای در حال توسعه، پیشگامان اتخاذ سهق جدولمطابباشند. 

رخی اند. اگرچه بهای ملی خود داشتهکشورها رویکردهای سریعی نسبت به توازن جنسیت در پارلمان

 ۀتصویری دموکراتیک از خود به جامع ارائۀها صرفاً خواستار های اخیر، با پذیرش سهمیهاز دموکراسی

های آینده زنان به مشارکت در یق نسلاند، اما همین اقدام در طوالنی مدت، با تشوالمللی بودهبین

های سیاسی، مؤثر خواهد بود.عرصه
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 چهارم فصل

 

  هاکشور مشخصات فنالند، سوئد و بریتانیاکشورهای  : های حزبیسهمیه 

 فنالند

 اروپای شمالی: :موقعیت جغرافیایی

 (2010میلیون نفر )ژوئیه  5 :جمعیت

 %1/15دین نامشخص و بی؛  %5/82کلیسای لوتری فنالند مذاهب رایج: 

شد و پس از آن، سلطنت میالدی، فنالند بخشی از سوئد محسوب می 19تا  12از قرن   :مشخصات مهم تاریخی

ر د ی است که استقالل پیدا کرد. فنالند تنها کشور 1917خودمختار در امپراتوری روسیه بود که در سال  ۀمشروط

. برخی از به طور همزمان، به زنان و مردان حق رأی داد، 1906ال در سو استقالل طلب  کدموکراتیپروسه حنبش 

عبارتند از: استاندارد باالی تحصیل، ترویج برابری و سیستم  مهای اساسی دولت فنالند در قرن بیست و یکویژگی

 تأمین اجتماعی. 

 .شتم را داشانزده ۀکشور، رتب 169در میان  2010در سال  :انسانی ۀهای توسعبر اساس شاخص رتبه

ه سالشش ۀجمهور با رأی اکثریت، برای یک دورفنالند دارای نظام جمهوری است که در آن رئیس :نظام سیاسی

ه قدرت ب بختحزبی به تنهایی  چای که هیشود. فنالند همچنین دارای نظام چندحزبی است، به گونهبرگزیده می

، تارجا هالونِن 2000از مارس  فی با هم مشارکت کنند.رسیدن را ندارد و احزاب باید برای تشکیل حکومت ائتال

(Tarja Halonenرئیس  ) شش ساله انتخاب شد، که  ۀجمهور زن  این کشور با رأی قاطع برای یک دور

، نخست وزیر فنالند نیز خانم ماری کیوینیمی 2010دیگر نیز برگزیده شد. از ژوئن  ۀبرای یک دور 2006در سال 

(Mari Kiviniemi) .است 

آن با رأی اکثریت، برای دوره یاست که اعضا 78نتاوسکودارای یک مجلس نمایندگی به نام اِفنالند د :نظام پارلمانی

 شوند.های چهار ساله برگزیده می

های ر آن کرسیکند که داستفاده می تناسبیفنالند از لیست انتخاباتی نظام نمایندگی   :نظام انتخاباتی پارلمانی

 وند.شبین کاندیداها یا احزاب تقسیم می ههای انتخابی چندنماینده نسبت آراء کسب شده در حوزهپارلمان ب

د برای اند. اگرچه فنالنهای جنسیتی را برای انتخابات پارلمان اعمال کردهاحزاب فنالند به ندرت سهمیه :نوع سهمیه

ود، ت، اما اگر توازن جنسیتی در پارلمان برقرار نشهای قانونی را اتخاذ نکرده اسدستیابی به توازن جنسیتی، سهمیه

 های دولتی و وابسته به شهرداری منصوب خواهند شد.زنان بیشتری در ارگان

حق رأی را همزمان به دست آوردند. اولین انتخابات  1906زنان و مردان فنالندی در سال  :حق رأی در انتخابات

 زن به پارلمان راه پیدا کردند. 19آن،  از رهگذربرگزار شد که  1907در مارس 

                                                           
78 Eduskunta 
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 مردان % 6/67،    انزن %6/71پارلمان،  2003: در انتخابات   :دهندگان واجد شرایط در انتخاباترأیکت شر

 بود(   %65به   2007.  این رقم در%7/69 شرکت کنندگان  )کل ندبود

 زن( %40عضو پارلمان ) 200زن از کل  80 (:2007)انتخابات  :زنان در پارلمان

 

 سوئد

 اروپای شمالی  :موقعیت جغرافیایی

 (2010میلیون نفر )ژوئیه   9 :جمعیت

 های، دیگر مذاهب )شامل کلیسای کاتولیک رُم، ارتودکس، تعمید%87لوتری )پیروان مارتین لوتر(  :مذاهب رایج

 %13ای از مسیحیت(، مسلمان، یهودی و بودائی، )فرقه

ه سوئد به عنوان یک کشور مستقل و متحد در قرون وسطی ظهور کرد، تا قرن هنگامی ک :مشخصات مهم تاریخی

های طی قرن اشفتح شده  هایهفدهم مرزهایش را به صورت یک امپراتوری قدرتمند توسعه داد. اما اکثر سرزمین

ش گرفته، جدی را در پی یطرفهجدهم و نوزدهم به تصرف روسیه درآمد. سوئد از اوایل قرن نوزدهم، سیاست بی

 های جهانی حضور نداشت.در نتیجه در هیچ یک از جنگ

 نهم را به خود اختصاص داد. ۀکشور، رتب 169، در میان 2010در سال  :انسانی ۀهای توسعبر اساس شاخص رتبه

سوئد دارای نظام پادشاهی مشروطه است که در آن پادشاهی موروثی است. نخست وزیر، رئیس  :نظام سیاسی

شود. این کشور وزیر می ت. پس از انتخابات، رهبر حزب اکثریت یا ائتالف اکثریت معموالً نخستحکومت اس

های چندگانه حزبی است که در آن هیچ حزبی به تنهایی شانس به قدرت رسیدن را ندارد و احزاب باید دارای نظام

 ها با یکدیگر همکاری کنند.برای تشکیل ائتالف

( دارد که اعضای آن با آراء مردم برای مدت Riksdagکسداگ: ایمجلس مقننه )رسوئد یک  :نظام پارلمانی

 شوند.چهار سال انتخاب می

ها به نسبت یشود که در آن کرساعمال می تناسبیدر سوئد لیست انتخاباتی نظام نمایندگی  :نظام انتخاباتی پارلمانی

 کند.اها یا احزاب اختصاص پیدا میبه کاندید دههای انتخابی چندنماینشده در حوزه آراء کسب

ت دموکرااند. برای مثال، حزب سوسیالهای داوطلبانه را انتخاب کردهاحزاب گوناگون سوئد، سهمیه :نوع سهمیه

استفاده کرد که براساس آن یک در میان اسامی زنان و  (zipper system)  ، از نظام زیپی1993ابتدا در سال 

سهمیه برای زنان در لیست %50، حداقل 1983ی معرفی کردند. حزب چپ از سال های حزبمردان را در لیست

های داخلی حزبی را داشته است. حزب سبز هم سهمیه 1978های خود در نظر گرفته، اما پیش از آن نیز از سال 

های همیهس 1981اتخاذ کرد، اما همچنین از سال  1997های خود دارد که در سال جنسیتی در لیست ۀسهمی 50%

 معرفی شد. 1978حزبی در سال  ۀداخلی حزبی را داشته است. اولین سهمی

به حق رأی دست پیدا کردند، یک دهه بعد از مردانِ بیش  1921زنان سوئدی در سال  :حق رأی زنان و انتخابات

 به این حق دست پیدا کرده بودند. 1911سال که در سال  25از 

دهندگان واجد شرایط به توجه به رأی :(2006) %82  :پارلمان ر انتخابات دهندگان واجد شرایط درأی کتشر

 .(% 1/82)کل واجدین شرایط  ندبود انمرد   %5/81و  ان زن % 8/82، 1998: در انتخابات پارلمانی جنسیت
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 .زن( %46عضو پارلمان ) 349زن از کل  162(:2006)انتخابات  :زنان در پارلمان

 
 

 بریتانیا

 اروپای غربی   :رافیاییموقعیت جغ

 (2010میلیون نفر )ژوئیه  62  :جمعیت

 . (2001)سرشماری سال  %1/23 دین، نامشخص یا فاقد %1، هندو %7/2، مسلمان %6/71مسیحی  :مذاهب رایج

اصالحات چندگانه معطوف به حقوق شهروندان و محدودیت قدرت  ۀبریتانیا به واسط  :مشخصات مهم تاریخی

 Magna Carta ، نقش پیشرویی در توسعۀ دموکراسی پارلمانی ایفا کرده است. اولین آنها منشور کبیرپادشاه )ملکه(

قدرت مشروطی به  1628تصویب شد. پس از آن در سال  1215بود که در سال    Magna Carta  ، یا مگناکارتا 

 1689حقوقی  ۀح(. بر اساس الی1679Habeas Corpus Actپارلمان برای کنترل پادشاه داده شد )

آوری مالیات و حفظ ارتش در زمان صلح کاهش یافت. ثبات داخلی، امپراتوری بریتانیا را قادر حق پادشاه بر جمع

زمین را تا قرن نوزدهم به استعمار خود درآورد و پیامدهای مهم و طوالنی کرۀ ساخت تا یک چهارم کشورهای 

از آن که مستعمرات استقالل خود را در نیمه نخست قرن بیستم مدت اقتصادی و سیاسی در ابعاد جهانی حتی بعد 

 به دست آوردند، همچنان تداوم داشت.

 .شترا دا (2007) بیست و ششم ۀکشور، رتب 169در میان  :انسانی ۀهای توسعبر اساس شاخص رتبه

ت، رهبر حزب خود وزیر که رئیس حکومت اس بریتانیا دارای نظام پادشاهی مشروطه است. نخست :نظام سیاسی

ار(. اما بعد از کیا رهبر ائتالف اکثریت است. این کشور دارای نظام دو حزبی بود )حزب کارگر و حزب محافظه

 کاران شد.، حزب لیبرال دموکرات برای اولین بار وارد ائتالف حکومتی با محافظه2010انتخابات 

دیداهایی که کند که بر اساس آن کاناکثریت ساده استفاده می  بریتانیا از نظام انتخاباتی :نظام انتخاباتی پارلمانی

 .یابندبه دست آورند، به پارلمان راه پیدا می هنمایندبیشترین آرا را در حوزه های انتخابی تک

های درصد کاندیدا 50ای اتخاذ کرد که های حزبی را  به گونهسهمیه حزب کارگر 1992از سال  :نوع سهمیه

 زنان را پذیرفتند. %40ها کاندیداتوری ،  لیبرال دموکرات2001دادند. در سال ن تشکیل میکشوری را زنا

به دست آمد.  1928های مالکیتی در سال نظر از محدودیت حق رأی همگانی، صرف :حق رأی زنان و انتخابات

داران اعطا شد(  ه زمینب 1833به نخبگان، و در سال  1432پیش از آن، حق رأی صرفاً به مردان مالک )در سال 

در زمان جنگ جهانی اول به حق رأی دست  1918ها مشغول بودند، در سال و زنان مالک یا زنانی که در کارخانه

 پیدا کردند.

    %36/61   2005انتخاباتشرکت کنندگان در  کل  :پارلمان دهندگان واجد شرایط در انتخاباترأی کترش

 .بود 2010در   %64زنان  کترش کل و در  %1/65و بود.     % 61زنان   کترشو 

های (؛ بر اساس بررسی%22عضو زنان بودند ) 144عضو،  650از مجموع   :(2010) زنان در پارلمان )انتخابات 

زن از  82مرکز زنان و دموکراسی، کاهش نمایندگان زن توسط احزاب سیاسی به این قرار است: حزب کارگر

 زن از احزاب 6اضافۀ عضو، به  57از مجموع  7عضو؛ لیبرال دموکرات  306از  49ار کعضو؛ محافظه 256مجموع 

 دیگر.
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فنالند، سوئدکشورهای در  ای حزبیههمیهس  

ه توسط هستند ک داوطلبانهها اقداماتی ترین نوع سهمیۀ جنسیتی، سهمیۀ حزبی است. این سهمیهرایج

های نسیتی و افزایش حضور زنان در عرصهاحزاب سیاسی اتخاذ شده که هدف از آنها عدالت ج

ها را این سهمیه 1970 ۀ، احزاب سوسیالیست اروپای غربی در اوایل دهبارقانونگذاری است. اولین 

ع د، اگرچه انوااناتخاذ کردند که اکنون در کشورهای اسکاندیناوی، و اروپای شرقی بسیار متداول 

ریکای التین و آفریقا نیز وجود دارد. مناظرات جهانی ها در بسیاری از کشورهای امدیگری از سهمیه

( برآورد کرده است 2010زنان ) ۀبا موضوع سهمی 79های انتخاباتیالمللی دموکراسی و کمکبین نهاد

های ملی استفاده های حزبی برای انتخابات پارلمانکشور جهان از سهمیه 53حزب در  101که 

 International IDEA and Stockholmد )نروپا قرار داراند که حدود نیمی از آنها در اکرده

Univeristy 2010.) 

ای آن از طریق تحلیل مطالعات هها و محدودیتهای حزبی و نیز موفقیتسهمیه ۀدر این فصل، تاریخچ

مختصری از ماهیت نمایندگی و  ۀشود. در ابتدا دیباچموردی برخی کشورهای اروپایی بررسی می

که -با رنگ خاکستری نشان داده شده 4-1در جدول   شمالی کشورهایزنان در مشارکت سیاسی 

 اگرچه تمامی کشورهای شمالی، .شودباالترین تعداد نمایندگان زنان را در پارلمان داشتند، مطرح می

ا هاند، اما در این فصل بررسی خواهیم کرد که این سهمیههای حزبی را اتخاذ کردهبه جز فنالند، سهمیه

ورهای ها در کشپیش از بررسی اتخاذ سهمیه اند.ا چه حد در افزایش سطوح نمایندگی زنان مؤثر بودهت

-فعالیت های جنسیتی وشمالی، الزم است که تحلیل مختصری از شرایط تاریخی منطقه نسبت به نقش

 های مربوط به حقوق زنان داشته باشیم.

 بستر تاریخی

کل  ۀرا به عنوان شرط الزم برای توسع های خودانگیزه(  الی زنان کشورهای شم ۀهای اولیجنبش

های دموکراتیک و وضعیت زنان اشاره کردند. در این جامعه ترویج کردند و به تناقض میان آرمان

راستا، زنان به تدریج موضوعات حق رأی همگانی، آموزش زنان، استخدام و نمایندگی در پارلمان را 

برانگیز بود، زیرا دولت و دند. مسیر موفقیت، طوالنی و چالشولت مطرح کرهای دبه عنوان مسئولیت

-های طبیعی جنسیتی ابراز میجنسیتی را به صورت نقش برابریکار سیاسی عدم نیروهای محافظه

در تمامی کشورهای شمالی محقق شد، اما قوانینی که  1900 ۀکردند. اگرچه حق رأی در اوایل ده

، زنان 1938ها اعمال نشد. برای مثال تا سال بود، تا مدت "سنتی"ی از ایدئولوژی  ناش عدالتیِعلیه بی
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مشغول به کار بودند، به احتمال  -مانند پرستاری و آموزگاری  -های طبقه متوسطسوئدی که در حرفه

 (.Hassim 2008شدند )زیاد بر اثر ازدواج یا بارداری اخراج می

 

 بریتانیاپنج کشور شمالی و  -4-1جدول 

 حق رأی کشور

 همگانی 

 اتخاذ

 های حزبیسهمیه

 2010درصد زنان تا دسامبر  نظام انتخاباتی

نمایندگی با تعداد آراء شخصی  ۀلیست بست 1980 ۀده 1921 سوئد

 محدود

45% (2010) 

      

 (2009) %9/42 )داوطلبانه( تناسبینمایندگی  لیست بازِ 1980 ۀده 1915 ایسلند

      

 (2007) %40 )قانونی( تناسبینمایندگی  لیست بازِ *هیچ 1906 الندفن

      

 (2009) %6/39 تناسبینمایندگی  لیست بازِ 1970 ۀده 1913 نروژ

      

 1980 ۀده 1915 دانمارک

)بعدها لغو 

 شود(

 (2007) %38 )داوطلبانه( تناسبینمایندگی  لیست بازِ

      

 (2010) %22 ای مختلطاعض 1980 ۀده 1928 بریتانیا

Sources: Constructed from IPU: Inter-Parliamentary Union: Women in National Parliaments as of 
December2010 http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm 

تعداد زیادی از کاندیداهای زن  ثبت نام را اتخاذ کرد، اما این امر باها سهمیه 1970 ۀبه صورت موقت در ده در فنالند، حزب سبز

 .سابقه نبودمصادف شد که چندان هم بی

 

اروپا و  دیگر نقاطبا  در مقایسه  ،کشورهای شمالی دربرابری زن و مرد  پذیرفتن معنایبه  فمینیسم

های ابرابرینها با به پرسش کشیدن آنچه که تفمینیسه است.  بودیک نیروی اجتماعی قوی   امریکای

را ای انههای چندگت، فعالیحفظ شده بوداتیک های سیستمتبعیضو از طریق شد خوانده می "طبیعی"

که هدف آنها  از میان بردن قوانین انحصاری نسبت به آموزش و استخدام و نیز فرآیندهای  آغاز کردند

http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
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اکنون   ،یباشدم فمینیستطوالنی  و  سختجاصل مبارزات  هایی که گیری بود. اینکه آن موفقیتتصمیم

ود، شکشورهای شمالی نسبت داده می طلببرابریفرهنگ  "ذاتی"از سوی پژوهشگران مرد به بخش 

یابی دستهای آنان برای آمیز زنان و کوششتالشی است در راستای کوچک شمردن مقاومت موفقیت

 جنسیتی. برابری به

ش سازی از نقکلیشه فمینیست روشنفکران ، در میان مناظرات عمومی گسترده1960 ۀدر اوایل ده

استدالل ه کپژوهشگران فمینیست  ند.  به چالش گرفتدر گفتمان های حوزه عمومی  جنسی سنتی را

یض آمیز نهادها و قوانین تبع پیامد بیش از هر چیزبلکه  ذاتی"نه  نا برابر های جنسیتیکردند نقشمی

ورهای تمامی کشخواهان برابری زن و مرد  در   فمینیستی هایجنبش . "  ستماتیک میباشند و وسب

شکل گرفت   1980و  1970های مردان جوان، در دههو برخی از شمالی با بسیج هزاران زن جوان 

یک و تهای قانونگذار مردانه را غیردموکرابه مبارزه برخاستند و هیأت ساالربا نهادهای سیاسی پدرو 

های زنان راجع به موضوعات عدالت (. جنبشFreidenvall et al. 2006غیرقابل قبول خواندند )

که  زاب چپحویژه ابه –کرد آنها لهای احزاب سیاسی و عماجتماعی و با تمرکز بر شکاف میان لفاظی

های موفق تژیکردند. یکی از استرافعالیت می -تأکیدشان بر اصول عدالت اجتماعی برای همگان بود

ممکن بود  که در نتیجه هر زمان. ی نبود، بلکه پیوستن به آنها بودآنان صرفاً رایزنی با احزاب سیاس

روکراتیک سیاسی قرار وهای بها و فعاالن حقوق زنان در ساختارهای حزبی و دیگر جایگاهفمینیست

-دند، و همزمان در خارج با شکلکرنهادهایی که خواهان تغییرآنها بودند همکاری می باگرفتند و می

(. به تدریج، Hassim 2008داشتند )دهی مجدد به افکار عمومی در راستای این تغییرات گام بر می

گرا( پاحزاب سیاسی چهای زنان، در احزاب سیاسی )بیشتر های فمینیستی به کمیتهبسیاری از سازمان

ستقل از ساختار حزبی باقی ماندند و انرژی خود های زنان مسازماناز تبدیل شدند، در حالی که برخی 

های زنان را سیاسی های گوناگون، دغدغهیجنسیتی کردند. این استراتژ برابریرا صرف مبارزه برای 

باشد، که هر چه زنان از عرصۀ سیاست  طرد و نشان داد که عمومی را افزایش داد کرد، آگاهی

 اند و ایدئولوژیکه مردان ایجاد کردهدارد های قانونی نظام ریشه در. در واقع این امر نیست "طبیعی"

 یابد.ها و ساختارهای مردساالر تداوم میآور جنسیتی از طریق فرهنگزیان

ورهای های کشها با هدف اثرگذاری بر گفتمان عمومی تداوم داشت، فمینیستهمچنان که این فعالیت

کردند. فعالیت آنان در دو رایط زن، فعالیت میدهندگان واجد ششمالی نیز در جهت افزایش رأی

ت نادرست که زنان به طور طبیعی نسبت به سیاسو  رایج ، آگاهی نسبت به این باور نخستمسیر بود: 

به تدریج شکاف میان  بدین ترتیب های زنان.عالقه هستند؛ و دوم، افزایش پاسخگویی به خواستبی

پای غربی کمتر شد. در واقع ای شمالی و اکثر کشورهای ارودهندگان زن و مرد در کشورهتعداد رأی

تعداد رأی دهندگان زن از تعداد مردان در کشورهای شمالی و بریتانیا بیشتر شد. بر  1970 ۀاز ده
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دهندگان زن برابر یا بیش از مردان بود ، تعداد رأی1976اساس آمارها، در انتخابات ملی سال 

(IDEA 2008در ایسلند از ان .) به این سو، تعداد  1987و در فنالند از انتخابات  1988تخابات

دهندگان زن بیش از مردان بوده است. حتی پیش از این، در این دو کشور، تعداد زنان و مردان رأی

که در این فصل بیشتر توضیح داده  -برابر بود. در بریتانیا  1960 ۀی دهنده در انتخابات دهأر

کننده یکسان بوده است و در برخی انتخابات، داد زنان و مردان شرکتتع 1974از سال  -شودمی

میلیون  7/17بریتانیا،  1997(. برای مثال، در انتخابات سال Kittilson 2006تعداد زنان بیشتر )

درصد 61، 2005میلیون بود و در انتخابات پارلمانی  7/15زن رأی دادند که این رقم برای مردان 

 IDEAدرصد بوده است ) 62ط در انتخابات شرکت کردند که رقم مشابه مردان از زنان واجد شرای

2008.) 

-های ذینفع، پژوهشزمانی که آمارهای رسمی در دسترس نباشد، مؤسسات تحقیقاتی به واسطۀ گروه

خوبی را به دست  مشخصاتدهند که به اندازۀ آمارهای رسمی معتبر نیستند اما هایی را انجام می

و 80های انتخاباتیای نظاممقایسه ۀگردآوری شده توسط دو نهادِ مطالعاطالعات  4-2دول دهند. جمی

 دهد.را نشان می 81های اجتماعی اروپانظرسنجی

 دهندگان بر اساس جنسیتمیزان رأی -4-2جدول 

 منبع زنان نسبت به مردان انتخابات سال کشور

 CSES 98/0 2005 سوئد

 ESS 02/1 2002 ایسلند

 CSES 02/1 2004 ندفنال

 CSES 02/1 2002 نروژ

دانمار

 ک
2006 1 ESS 

 CSES 09/1 2003 فرانسه

 CSES 05/1 2002 ابریتانی

Sources: Based on data from Societal articipation, 
OECD Family database, 

,  /els/social/family/databasewww.oecd.org 
Available from  

http://www.oecd.org/dataoecd/1/20/43200248.pdf 

 

                                                           
80The comparative Study of Electoral Systems (CSES) 
81European Social Surveys (ESS)  

http://www.oecd.org/els/social/family/database
http://www.oecd.org/dataoecd/1/20/43200248.pdf
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طبق این جدول، تعداد زنان و مردان واجدین شرایط در هفت کشور ذکر شده یکسان بوده است، اما 

سوئد، تعداد مردان  2005کم افزایش یافته است. تنها در انتخابات سال در اکثر موارد کم تعداد زنان

 اندکی بیش از تعداد زنان بوده است.

 مندی زنان به سیاست، یا اینکههای مبنی بر عدم عالقدهد که استداللاین آمارها به روشنی نشان می

عتبار اهای سیاسی است، بیر زنان در جایگاهتعداد کم واجدین شرایط زن منجر به سطوح پائین حضو

های رسمی سیاست بیرون گذاشته و در این شرایط بود آمیز، زنان را از عرصههای تبعیضاست. رویه

ها یا در درون حکومت در اکثر های انتخاباتی، کمیتهلیستهای حداقل تعدادی از زنان در هکه خواست

 (.Freidenvall et al. 2006افت )این کشورها به طور پیوسته افزایش ی

 

 های حزبی در کشورهای شمالیسهمیه

برخی از کشورهای  برای لیست کاندیدهای انتخاباتی در های که احزاب سیاسیهای داوطلبانسهمیه

های پارلمان درصد کرسی 30تا  20زنان حدود  که در نتیجه-اند، اتخاذ کرده 1980  ۀدهدر  شمالی

ا هدف های جنسیتی حزبی ب. بنابراین، سهمیهکسب کردندزان در جهانِ آن زمان بود که بیشترین میرا 

 .Freidenvall et alها )اتخاذ شدند نه تحقق حداقل بایسته "توازن جنسیتی"یابی به  دست

های کشورهای ز سهمیهاز جمله آمریکای التین، اغلب ا مناطقهای دیگر (. با وجود این، فمینیست2006

یابی به سطوح  های اواخر قرن بیستم در پی دستکردند. فمینیستبه عنوان الگو پیروی میشمالی 

ژه های زنان، به ویودند. در این راستا، اعمال سهمیهکشورهای شمالی ب همانند نمایندگی سیاسی زنان

 نان بودنمایندگی زلل کسرت تری برای شناسایی عتر و سریعآسان ۀحزبی، شیو ۀهای داوطلبانسهمیه

علق به فرهنگی، که زنان را متتا تغییر و اصالح موانع اصلی دیگر، مانند نظام انتخاباتی دولت یا موانع 

 دانست.خصوصی می ۀعرص

های اجتماعی در که نسبت به پیشرفت 1990و  1980های های کشورهای شمالی  در دههفمینیست

 ریادی هایهای جنسیتی رایزنیرای سهمیهراستای حذف تعصبات نسبت به زنان، خوشبین بودند؛ ب

های تغییر محقق نشد، جنبش زنان برموضوع تبعیض سیستماتیک علیه زنان کردند. هنگامی که وعده

-متمرکز شد. جنبش زنان، این مباحث را وارد حوزۀ عمومی کرد و توانست به موضوع بازتولید سلسله

 حالی که به شکست فرآیندهای سیاسی معطوف بهدهد؛ در بسیاسی  ۀها، جنبمراتب جنسیتی طی نسل

کرد. آگاهی افکار عمومی و فشار از سوی جامعۀ مدنی باعث شد که گذاری زنان نیز اشاره میدرون

گذاری سیستماتیک زنان برون خاتمه به ایی برایهحلتر در جستجوی راهای وسیعاین جنبش با دامنه

و  "نپائی"های زنان در کشورهای شمالی به مبارزاتی از نبشاز حوزۀ عمومی باشد. به عبارت دیگر، ج
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 برابری یا حمایت دولت از "فمینیسم دولتی"آنچه امرزه  منجر شد که به تدریج به شکلگیری "باال"از 

 (. برای نمونه، فعالیتLovenduski 2005تبدیل شد ) نامیده میشود جنسیتی درون نهادهای سیاسی

زنان را در  برابریگیری سازوکار قوی دولتی شد که به تدریج شکل های زنان در نروژ، باعث

ع شدن منافگیری در اولویت قرار داد. در این راستا، فمینیسم دولتی نروژ، نهادینهفرآیندهای تصمیم

مساوات هایسیاستگذاریای که هدف از آنها اجرای قوانین و های مشاورهزنان از طریق تأسیس ارگان

این شوراها تضمین کردند که هم زنان و هم مردان برای  1970 ۀمحقق کرد. در اوایل ده بود، طلبانه

های حکومتی معرفی شوند. پیش از فشار بر احزاب سیاسی،در انتخابات شهرداری در سال تمامی کمیته

مردمی حذف  یسترأی حزب سوسیال ۀاسامی کاندیداهای مرد را از برگ خواهان،برابری 1967

به جای آن اسامی کاندیداهای زن را از احزاب دیگر نوشتند. این رویارویی، نه تنها به افزایش کردند و 

منجر شد، بلکه پیام روشنی برای احزاب  -از یک نفر به چهارده نفر -نمایندگی زنان در شورای شهر

Means 1972, p. 371-) 82سیاسی شوند ۀن آن فرا رسیده که زنان وارد عرصسیاسی بود که زما

373; Means 1976, p. 386 فرآیندهای غیردموکراتیک"(. هنگامی که سیاستمداران مرد به این" 

های زنان نروژی به یکدیگر پیوستند و بر رأی دادن زنان به کاندیداهای زنان اعتراض کردند، سازمان

بود.  " 400ائتالف "این حرکت تشکیل  قق آن فعالیت کردند. پیامد موفقزن تأکید کرده و برای تح

 این ائتالف  شامل نمایندگان احزاب سیاسی، بخش خصوصی، و جنبش زنان بود که تعداد نمایندگان

ها در احزاب ، معرفی سهمیه400دند. یکی از اهداف اصلی ائتالف نفر رسان 24نفر به  16زن را از 

 (.Lucas 1990سیاست بود ) ۀزنان و تضمین دسترسی آنان به عرصسیاسی و خاتمه دادن به طرد 

فمینیسم دولتی در فنالند نیز محقق شد؛ هنگامی که فعاالن حقوق زنان برای تأسیس شورایی با هدف 

های سیاسی، های طرد از تمامی عرصهبر دولت فشار آوردند و خواهان از بین بردن رویه طلبیبرابری

ذاری گازی و سیاستسشبکهاقتصادی و نهادهای دولتی شدند. هنگامی که این شورا شکل گرفت، 

زنان در سطوح گوناگون بر دوش فعاالن حقوق زنان قرار گرفت. این شورا کانال نابرابری مربوط به

ای ههای مستقیم و قانونی برای فعاالن حقوق زنان فراهم کرد که از طریق آنها، زنان برای معرفی سهمیه

 (.Raevaara 2005جنسیتی در سطح محلی به نهادهای دولتی فشار آوردند )

یات ، باعث شد از تجربکشورهای شمالی ها و فعاالن حقوق زنان در پیوندهای نزدیک میان ، فمینیست

ی یتهای فراملاوج فعالیت جنبش 1985-1995زمانی  ۀبرهاستفاده کنند. افزون بر این، یکدیگر 

ای هن همچنین به دولتهای کشورهای شمالی به آنها پیوستند. فعاالن حقوق زناستنییزنان بود که فم

                                                           
های دیگری ها حذف کنند و نامتوانند یک یا بیش از یک نام را از برگهدهندگان می(، رأی1925بق قانون انتخابات شورای شهر نروژ )اطم82

 آنها کنند. برای اطالع بیشتر مراجعه کنید به: جایگزین

Eugenie Lucas (1990), Ingunn Nordeval Means (1972, pp. 373-374;  1976, p. 386) 
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یگر نیز در . عوامل دجنسیتی را به عنوان بخشی از فرآیند توسعه بپذیرند برابریخود فشار آوردند تا 

را در  مؤثر بودند که به مهمترین آنها 1990و  1980های های جنسیتی حزبی در دههاتخاذ سهمیه

م شرایط سیاسی و اجتماعی است که . تحلیل دقیق این عوامل حاکی از نقش مهکنیمبرسی می اینخا

-منتظرناهای به وجود آمده که گاهی گیری از فرصتها نقش دارند و نیز بهرهری استراتژیگیدر شکل

 اند.ه

 

 بسترهای اجتماعی و سیاسی کشورهای شمالی

جه واند، اما باید تهای سیاسی را اتخاذ کردهاگرچه بسیاری از احزاب سیاسی کشورهای شمالی سهمیه

بعد از رسیدن نمایندگی زنان به سطحی باال بود و نیز آنکه تنها  1980 ۀاوایل دهکرد که این امر در 

ها را اتخاذ کردند. بنابراین، باید عوامل دیگری را که سطوح باالی تعداد اندکی از احزاب این سهمیه

 نمایندگی زنان را محقق کرده است، بررسی کنیم.

بر این باورند که یکی از مهمترین عواملی که به نمایندگی سیاسی زنان در گران تحلیل :جنبش زنان

ده است، حضور جنبش پایدار، قوی، چند بعدی و متعهد زنان بوده است سانکشورهای شمالی یاری ر

ا در هایی رجنسیتی حمایت کرده است. این جنبش پژوهش برابریکه در عرصۀ عمومی و خصوصی از 

های عمومی مطرح کرده و مطالبات مربوط انجام داده و نتایج آن را در گفتمان های زنانمورد دغدغه

جنسیتی در آموزش، استخدام، پرورش فرزندان، و نمایندگی سیاسی زنان را باال برده است  برابریبه 

(Giddens 2003 این جنبش هنگامی که پایگاه حمایتی خود را درون جامعۀ مدنی پیدا کرد، مبارزات .)

ای را آغاز کرد که اغلب با همکاری احزاب سیاسی و ساختارهای دولتی محقق اتژیک گستردهاستر

های های است که فمینیستیههمکاری اول هاشدند. در واقع وجه تمایز این جنبش و دیگر جنبش

به ویژه احزاب سیاسی، داشتند. هنگامی که این جنبش  کشورهای شمالی با دولت و نهادهای سیاسی،

دید و بر مسئولیت هر کشور دموکراتیک ای میکرد، همزمان آن را متحد بالقوهن، دولت را نقد میزنا

کرد. بنابراین، فعاالن حقوق زنان در کشورهای در راستای نمایندگی برابر زنان و مردان تأکید می

نهادهای  فشار مستمر بر از طریق -ای در جهت پیشرفت حقوق زنان شمالی، جامعۀ مدنی را وسیله

دانستند، در حالی که افکار عمومی را هم در جهت حمایت از می -دولتی، نخبگان سیاسی و احزاب

طوالنی حضور جامعۀ مدنی در کنار دولت، به تکامل ساختار  ۀکردند. تاریخچتقاضاهایشان بسیج می

ده نعکس ششود که در قانون اساسی و فرهنگ هر کشوری مدولتی دموکراتیک و پاسخگو منجر می

 "کارگزاران"و  "بازیگران"ای گوناگون اجتماعی را هاست. امروزه، الگوی کشورهای شمالی، جنبش

 نهند.( و مشارکت آنان را در حکومت ارج میFriedenvall et al. 2006اصلی دموکراسی دانسته )
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زنان به  دستیابی دن بهرسانشورهای شمالی، عامل مهمی در یارینظام انتخاباتی ک :نظام انتخاباتی

ن شا( از زمان نخستین انتخابات دموکراتیک4-1نمایندگی سیاسی است. تمامی پنج کشور )جدول 

دهندگان به جای افراد، به احزاب اند که در آن رأیرا اِعمال کرده تناسبیدر قرن نوزدهم، نمایندگی 

ر مقایسه با ، دتناسبیانتخاباتی  ح داده شد، نظامهای پیشین توضیدهند. همانگونه که در فصلرأی می

 تر است. "امدار زن" اکثریت نسبی /یهای انتخاباتی اکثریتنظام

هر دو در  بسته؛ کهلیست باز، و  لیستوجود دارد:  تناسبیانتخاباتی نظام نمایندگی  لیستدو نوع 

ه هر کاندیدایی که توانند بدهندگان مینمایندگی باز، رأی ستیلشوند. در کشورهای شمالی اِعمال می

-را کسب کرده باشند، انتخاب میرأی وجود دارد رأی دهند و کاندیداهایی که بیشترین  لیستدر 

باز وجود دارد که داوطلبانه است و در آن رأی لیستشوند. در برخی کشورها، شکل دیگری از 

ند. ی را انتخاب کنتوانند به حزب رأی دهند بدون آنکه ملزم باشند کاندیداهای مشخصدهندگان می

هندگان ملزم به انتخاب دتوانند اجباری باشند که به موجب آن رأیهای باز همچنین میلیست

های تلیسباز،  لیست شود. درهستند، که در غیر این صورت آراءشان باطل می لیستکاندیداهایی از 

ی که مشخص شد هر حزبی شود. در این نظام، هنگامبندی میحزبی، از قبل توسط رهبری حزب رتبه

یابد. در ، از باال به پائین، اختصاص میبندی لیستهها بر اساس رتبچند کرسی کسب کرده، کرسی

ه گیرد کشود و در ایسلند و دانمارک هر حزبی تصمیم میهای بسته اعمال میلیست 84، و نروژ83سوئد

باالیی از  در فنالند، کشوری که درصد بسته. تنها لیستباز استفاده کند یا  لیستقبل از انتخابات از 

های باز حزبی، قانونی است که طبق آن لیستهای پارلمانی دارد، اعمال نمایندگان زن را بدون سهمیه

حزبی رأی دهند. ناظران  لیستاش در بندیدهندگان میتوانند به هر کاندیدایی، صرفنظر از رتبهرأی

ثر دانند. زیرا اکمل مهمی در سطح باالی نمایندگی زنان میاین ویژگی نظام انتخاباتی فنالند را عا

دهندگان زن تمایل دارند به زنان کاندیدا رأی دهند. با این همه، موفقیت نمایندگی زنان در رأی

نظر از نوع  ، صرفتناسبیی نظام انتخاباتی نمایندگی هالیستکشورهای شمالی تا حد زیادی به دلیل 

مزایا و معایبی دارند که در فصل  -های باز و بستهلیست –یک از این دو  حزبی است؛ زیرا هر لیست

 (.Freidenvall et al. 2006دوم به آنها پرداخته شده است )

ورهای دموکراسی در کشوسیالسعامل مهم دیگر تاریخچه  :یکدموکراتفرهنگ سیاسی سوسیال

های سوسیال ها بر ارزشاین دولت یِفرهنگ سیاسست. از همان ابتدا، ا شمالی، فرهنگ سیاسی آنها

. دموکراسی((Kavanagh 1972 د که بعد از جنگ جهانی دوم فزونی یافتندرکدموکراتیک تأکید می
                                                           

-انجام شد که بر اساس آن رأی 1998های باز در انتخابات پارلمانی سال اصالحی در نظام انتخاباتی سوئد مبنی بر اعمال محدود لیست83

 (.Krook 2008نمایندگان خود را از طریق رأی فردی انتخاب کنند ) -اما نه همۀ-توانند برخیدهندگان می
 کند: لیست بسته در انتخابات پارلمانی و لیست باز در انتخابات محلی.نروژاز نظام مختلط استفاده می84
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شکل میگیرد های اجتماعی، احزاب و دولت های اجتماعی در پیوندهای یکپارچه و تنگاتنگ میان جنبش

نافع م  شوددموکراسی جنبشی هم گفته میکه اغلب  ساختار حزبی دولتی وبندی که در آن صورت

های (. از دیگر ویژگیFreidenvall et al. 2006) سازمانی میباشد منافعمقدم بر سایر عمومی 

ژوهشگران بر است که بنا به عقیدۀ پ ثباتی با فرهنگ سیاسی این منطقه، پروتستانتیسم و سکوالریسمِ

مند وانت عرصۀ سیاستتیابی به آموزش، استخدام، و روابط جنسیتی تأثیرگذار بوده و زنان را در دس

شود که همگنی این .همچنین استدالل می85شدن جامعه بوده استساخته که پیامد آن دموکراتیک

ست که نابرابری اجتماعی نسبتاً اندکی وجود دارد ا ناحیه و تنوع اندک قومی به این معنا

(Hassim 2008). اند بهیر ویژه دموکراسی را خود  سپری کردهافزون بر این، کشورهای شمالی مس 

 را استثمار یا سرکوب اند )اگرچه جمعیت بومی خوداین معنا که این کشورها هرگز مستعمره نبوده

 اند(.کرده

های زنان، به صورت عمودی از پائین به آشکار است که یک جامعۀ مدنی زنده، از جمله جنبش

ی شمالی، از کشورها سیاسی در فرهنگ برابری تبیینپدیده، به  یابد. اینساختارهای دولتی تسری می

ناپذیر یک جامعۀ رساند. زنان، به عنوان بخش جداییجمله تفوق یک دولت رفاهی جامع، یاری می

اند، نه آنکه صرفاً ذینفع بوده بوده خواهبرابریهای دموکراتیک و ساز تحقق این فرهنگمدنی، زمینه

 باشند.

 

 مورد سوئد :حزبی ۀداوطلبانهای سهمیه

های حزبی در اکثر کشورهای گیری داوطلبانه سهمیهعواملی که به آنها اشاره شد، نقش مهمی در شکل

ده شهای جنسیتی تنها در انتخابات محلی اعمال میاند که در آنها سهمیهداشته -به جز فنالند -شمالی

ها، دموکراتحزبی ابتدا از سوی جناح چپ، سوسیال هایاند. سهمیهاالجرا شدهو به شکل قانونی الزم

آن، احزاب جناح راست را هم شامل شد. در  ۀروها، و احزاب سبز پذیرفته شد، اما به تدریج دامنمیانه

 ها در کشور سوئد را بررسی خواهیم کرد.این بخش اتخاذ و اجرای این سهمیه

دند که آخرین کشور در میان کشورهای به حق رأی دست پیدا کر 1921در سوئد، زنان در سال 

های سوئدی، که حضور فزاینده و فعال در تمامی احزاب سیاسی، به ویژه در شمالی بود. فمینیست

اند های گوناگون زندگی حمایت کردهدر جنبه  "جنسیتی برابری"اند، ازدموکرات داشتهسوسیال حزب

                                                           
مینیسم کند که ارتباط مستقیمی میان دین و فه( استدالل میای چهار کشور غربی )فرانسه، هلند، سوئد و ایاالت متحدمورگان با بررسی مقایسه85

دی تأثیر اند که تا حهایی که میراث پروتستان بودند مانند فرانسه و سوئد، قوانین زن مداراتری داشتهدولتی وجود دارد. او معتقد است دولت

تر بوده است االت متحده، میراث کاتولیک بسیار قویپدرساالر دین را محدود کرده است ؛ در حالی که در آن سوی طیف، در هلند و ای

(Morgan 2006.) 
 



92 
 

(Hassim 2008 .)ۀاز آغاز ده -نسیتی بیش از سی سالهای جمبارزه برای اتخاذ و اجرای سهمیه 

های جنبش زنان بودند؛ به طول انجامید. اگرچه بازیگران در مبارزات اولیه، اغلب از سازمان -1960

های حزبی، نخست تری از بازیگران را شامل میشد، از جمله شبکهاما مبارزات بعدی دامنه بسیار وسیع

المللی و فراملی های جامعۀ مدنی که تأثیرات بینحزبی، جنبش هایوزیران، رهبران احزاب، گردهمایی

دهنده هم در پی داشت. همانگونه که پیش از این مطرح شد، جنبش زنان، تعداد زیادی از زنان رأی

را بسیج کرد تا از حق رأی خود استفاده کنند و تضمین کرد که رهبران و احزاب سیاسی به ارزش 

خاب توسط مردم انت د. بنابراین، رهبران احزاب و نخست وزیران، که مستقیماًآراء زنان توجه خواهند کر

جنسیتی حمایت کردند زیرا نسبت به پیامدهای انتخاباتی و از دست دادن  ۀسهمی ۀایدمی شدند، از 

د هدید کردنجنسیتی ت برابری(. افزون بر این، طرفداران Krook 2009, p.109آراء زنان نگران بودند )

های زنان را برآورده کنند، یک حزب سیاسی کامالً هتوانند تقاضاها و خواستاحزاب موجود ن که اگر

 زنانه تشکیل خواهند داد.

دادن از یکسو، و از ( با تشویق زنان به رأیFredrika Bremer Associationانجمن فردریکا برمر )

های مؤثری برای ، گاموی دیگراز س فشار آوردن بر نخبگان سیاسی در جهت افزایش نمایندگی زنان

، این انجمن ائتالفی با دیگر سازمان1960 ۀدر پارلمان برداشت. در اواخر ده افزایش حضور زنان

درصدی در نمایندگی زنان  50های زنان در درون احزاب سیاسی تشکیل داد که هدف از آن افزایش 

ای هرلمان دست پیدا کنند. پس از آن سهمیهدر هر انتخابات بود تا آنکه زنان به نمایندگی برابر در پا

مطرح شد. در حالیکه این تقاضاها در ابتدا با مقاومت قابل توجه احزاب سیاسی  1980قانونی در سال 

 اما بسیاری از احزاب -های جنسیتی، انحراف از دموکراسی استزیرا معتقد بودند سهمیه -وبرو شدر

باعث انتخاب زنان بیشتر و این امر و  را معرفی کردند کاندیداهای زن 1980و  1970های در دهه

های ذیرفتن سهمیهپرای تاالتری برای این احزاب شد. هین امر دیگر احزاب را هم تشویق به 

 (.Krook 2009; Hassim 2008) 86جنسییتی

+( در پارلمان منجر شد. در %30زنان ) ۀهای مختلف حزبی به حضور گستردتالش  1985در سال  

ای موجود کاندیداتوری و هان سال حکومت، کمیسیونی را تشکیل داد که هدف از آن بررسی رویههم

اقداماتی در راستای ترویج توازن جنسیتی در سطوح متفاوت حکومتی بود. این کمیسیون با  معرفینیز 

 طوحهای محلی و ملی توصیه کرد که حکومت، قانونی را با هدف شناسایی سانتصاب زنان در کمیته

در  1988ها در سال تصویب کند، در نتیجه یکسری سهمیهها پائین نمایندگی زنان در این ارگان

                                                           
نامند؛ اما در برداشت کلی از این نمی "سهمیه"های خود را که معطوف به افزایش نمایندگی زنان است، اگرچه احزاب سوئدی سیاستگذاری86

بیان  "هاسهمیه"گرا و سبز اتخاذ کردند، با عنوان ی که احزاب چپاقدامات 1980اند. در دهۀ های جنسیتی را لحاظ کردهمفهوم، در واقع سهمیه

 (.Freidenvall et al. 2006شد )
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 حق رأی، نسبت زنان در پارلمانق حقت پارلمان به تصویب رسید. هنگامی که برای اولین بار از زمان 

ها از کاهش یافت، مباحث مربوط به سهمیه 1991در سال  %34به  1988در سال  %38سوئد از 

-(. این تغییر در سوئد شگفتBergqvist and Findlay 1999ها به نهادها انتقال پیدا کرد )کمیسیون

یست. در پذیر نش به افزایش نمایندگی زنان برگشتانگیز بود، زیرا باور همگانی این بود که گرای

های انوارد گفتمکمتر ها افتاد، سهمیهواقع اگر این کاهش در حضور سیاسی زنان در سوئد اتفاق نمی

در راستای افزایش را باید اقدامات مؤثری  شد. این افول ثابت کرد که نهادهای سیاسیعمومی می

 حضور زنان در پارلمان انجام دهند.

)support stocking( گروهی از زنان که ساپورت استاکین 1990 ۀبنابراین در ده
شدند، نامیده می 

س این شعار را مطرح کردند داد کمتر نمایندگان زن آغاز کردند و سپدالیل تع ۀرا دربار هاییبحث

به این معنا که زنان نه تنها خواهان دستمزد برابر برای کار  "مزد کامل و نیمی از قدرت تدس"که 

. Berggvist & Findlay1999:137)یکسان بودند بلکه خواهان نیمی از قدرت سیاسی نیز بودند )

اری از زنان که در درون احزاب از ایدۀ معرفی اسامی زنان و مردان به صورت این گروه، همانند بسی

کردند، ساختارهای حزبی و رهبران احزاب های انتخاباتی حمایت میلیستمتناوب )یکی در میان( در 

عث شد که اکثر احزاب تا ها به تدریج بارا به تشکیل یک حزب جدید زنانه تهدید کردند. این تالش

های زنان و مردان به صورت متناوب، موافقت کنند هایی با ناملیست ۀبرای ارائ 1990 ۀاواخر ده

-برای نپذیرفتن سهمیهرا هایی زدند. احزاب، برهانسرباز می "سهمیه"اگرچه از نامیدن آن به عنوان 

دم رتحریف دموکراسی از طریق دخالت در انتخاب مترین آنها کردند که رایجهای جنسیتی ارائه می

های متناوب زنان و مردان )نظام نامدادند از عبارت . بنابراین، بسیاری از رهبران احزاب ترجیح میبود

 هایهاما نگران بودند که سهم ،بر میان زنان و مردان اشاره دارداستفاده کنند که به تقسیم برازیپی( 

و  طرفداران این اقدامات بر شرایطاند. د شرایط نبودهجه معنای انتخاب زنانی باشد که واتواند بمی

هرچتد که در عمل هر دو  باشددرصدی  50 نه این که سهمیه ؛دکردنتأکید می برابری بچهار چو

 .چشمانداز یک نتیخه را دارند 

-اند، از آن جمله حزب سوسیالها را اتخاذ کردهدر حال حاضر، احزاب اصلی سوئد انواع مختلف سهمیه

های انتخاباتی، حزب چپ با لیستهای متناوب زنان و مردان در ه برای نامسهمی %50دموکرات با 

-بی ۀسهمی %40و حزب دموکرات مسیحی با های حزبی، لیستحداقل سهمیه برای زنان در  50%

های انتخاباتی معرفی شوند در برگه %40طرفانه، به این معنا که هر دو جنسیت باید حداقل به تعداد 

(International IDEA 2006.) 

در  جنسیتی حزبی ۀدیگر کشورهای شمالی، اجرای سهمی همانند :در سوئد ی جنسیتیهااجرای سهمیه

های داوطلبانه، متغیر است. احزابی )اغلب چپن تعهد حزبی نسبت به اتخاذ سهمیهسوئد بر اساس میزا
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 1991در سال  %34ب را از اند، توانستند تعداد زنان منتخهای متناوب را اتخاذ کردهلیستگرا( که 

ها در سوئد سهمیه ترین عواملی که باعث اجرای موفقاز میان مهمبرسانند.  1994در سال  %41به 

افزایش  بود که به طور مستمر برای -گرازنان احزاب چپ ۀاعضای کمیت -هاشد، تعهد طرفداران سهمیه

 ۀمانده )اغلب راستگرا( آستانباقیاحزاب  1998کردند. در انتخابات نمایندگی زنان فعالیت می

برسد. اگرچه برخی  %43به  %30که باعث شد تعداد نمایندگان زن از  متفاوت جنسیتی را پذیرفتند

ای ههای متناوب را اختیار نکردند، اما اصالحات اندکی در نظام انتخاباتی، فقدان سهمیهلیست احزاب

بندیت که کاندیداهای زن را صرف نظر از رتبهدهندگان را قادر ساخحزبی را جبران کرد و رأی

ها خطا، طرفداران سهمیه طریق آزمون وهای حزبی انتخاب کنند. بر این اساس، از لیستهایشان در 

 یستلبه موجب آن نظام  که باشد "هماهنگ"در پی نظامی بودند که با نظام انتخاباتی سوئد بیشتر 

(. این اقدام Ferrara 2003) 87های باز اعمال نشدلیستاما  ،تغییر کرد "آراء محدود شخصی"بسته به 

ا ههای حزبی، متفاوت از دیگر سهمیهبه تنهایی به افزایش حضور زنان در پارلمان کمک کرد. سهمیه

در نتیجه فاقد ضمانت اجرا. بنابراین، اجرای آنها به تعهد حزب نسبت به  و اندطلبانهواهستند زیرا د

ب کاندیدا، عنوان معیار انتخابه  "جنسیت"گی دارد. در سوئد، زنان توانستند به جنسیتی بست برابری

سیاسی دهند، که پیامد آن فشار آوردن بر احزاب در جهت افزایش تعداد زنان منتخب بود.  ۀجنب

 1991تعهدات حزبی نسبت به نمایندگی زنان پس از کاهش تعداد نمایندگان زن در انتخابات 

نخبگان حزبی برای پذیرش آوردن بر فشار در ها فمینیستموفق حاصل تالش افزایش یافت، که 

ها بود تا روند معکوس دیگری تکرار نشود. با این همه، پیشرفت افزایش نمایندگی زنان تدریجی سهمیه

های حزبی و فعالیت زنان، درصد نمایندگی زنان در طوالنی تالش ۀوده است. امروزه، با وجود تاریخچب

 است. %47سوئد 

آنچنان که توضیح داده شد، با کاهش  :های جنسیتی در سوئدطرفداران و مخالفان سهمیه

های جنسیتی حزبی به اولویت سهمیه، 1991نمایندگی زنان در پارلمان سوئد در انتخابات همگانی 

ی در ها به افزایش تدریجهای سوئدی تبدیل شد. پیامد اتخاذ سهمیهفعاالن حقوق زنان و فمینیست

معرفی  2002کاندیدای زن در انتخابات  %30نمایندگی زنان منجر شد؛ تمامی احزاب دست کم 

(. Krook 2009, p. 128کاندیدای زن داشتند ) %50و دو حزب بیش از  %40کردند؛ شش حزب 

                                                           
دادند که در لیست حزبی آمده بود. با اصالحاتی که در نظام دهندگان اولویت اول را به کاندیدایی میسوئد، رأی 1997طبق قانون انتخابات 87

توانند یکی از سه برگۀ متفاوت را برای تعیین حزب و کاندیدای مورد دهندگان میانجام شد، رأی "آراء محدود شخصی"انتخاباتی، با نام 

توانند کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کنند. دهندگان میشدۀ حزبی است که رأیبندینظرشان انتخاب کنند. اولین برگه، لیست رتبه

توانند نام کاندیدای مورد نظرشان را به ترتیب اولویت در این برگه بنویسند، دهندگان میأیدومین برگه صرفاً شامل اسامی احزاب است، اما ر

 (.Perrara 2003نویسند و همچنین اسامی کاندیداهای مستقل را )دهندگان هم نام حزب و هم لیست کاندیداها را میو در آخرین برگه، رأی
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 اد و باسیاسی د جنبۀحضور متوازن سیاستمداران زن  ها، به موضوعاحزاب چپگرا به سهمیه ۀتعهد اولی

کردند، تحت فشار قرار داد ها مخالفت میی، احزاب راستگرا را که با سهمیهاحمایت عمومی گسترده

ها را آغاز کردند، اما سهمیه بحث ازگرا ها را بپذیرند. بنابراین، اگرچه فعاالن چپآنان نیز سهمیه تا

 رفتند.ها را پذیبرای جذب آراء زنان، سهمیهنیز کارتر به تدریج احزاب محافظه

های متعددی دارد. اولین مسئله این که داوطلبانه های حزبی در سوئد محدودیتبا وجود این، سهمیه

مد ها را لغو کند که پیاتواند در هر زمانی، این سهمیهدر نتیجه هر حزبی می اند. و فاقد ضمانت اجرایی

حزب است، آن  ۀها بر عهدسهمیه آنکه، از آنجا که اجرای آن افول در نمایندگی زنان خواهد بود. دوم

تواند اسامی کاندیداهای زن را در موقعیتحزبی که واقعاً متعهد به افزایش نمایندگی زنان نباشد، می

حزبی قرار دهد. فعاالن سوئدی  ۀ لیستترین رتبشان اندک است یا در پائینهایی که احتمال پیروزی

های متناوب طرفداری کردند. سرانجام منا لیستاز این مشکل را زود متوجه شدند و به همین دلیل 

غیردموکراتیک خوانده شده، در  ، گاهیایجابی اقداماتهای جنسیتی نیز همانند دیگر آن که سهمیه

  استدالل نیتکیه  برا اب . شوندنمایندگی زنان مطلوب دانسته نمی لل تقلیلنتیجه برای شناسایی ع

  در غیاب که ممکن استدیگری  تمایل نشان میدهند  ا یا اهداف هتوصیهبه اجرای احزاب  ازبعضی 

 .منجر شود جنسیتیبرابری  اصل  تربه اجرای ضعیف زنان جنبش مقاوم و مستمریک  حضور

 

 مورد فنالند :های جنسیتیهبدون سهمی سطح نمایندگی باال

هایی بوده است که به ترویج ها برای فعاالن و فمینیستترین نمونهفنالند یکی از جالبترین و اصلی

ا های جنسیتی را در سطح ملی اعمال نکرد، امخابات می پردازند. فنالند، سهمیهجنسیتی در انت برابری

. وجه 88ست که به حضور گسترده زنان در پارلمان ملی دست پیدا کرده استا اولین کشور در دنیا

ان فنالندی همزمان با مردان به حق رأی های دیگر این است که زنتمایز فنالند با اکثر دموکراسی

ند فنال ۀنشده است. نمودست پیدا کردند و موضوع زنان از همان ابتدا در پارلمان فنالند مطرح می

گیری فرهنگ سیاسی، دموکراتیک، هنگام شکل -دهد در جایی که زنان از فرآیندهای سیاسینشان می

شود. فنالند، به عنوان یک ن در پارلمان مطرح میهای آنابیرون گذاشته نشوند موضوعات و دغدغه

های ارزشمندی جنسیتی حائز اهمیت است و نیز آموزه برابریمطالعه موردی موفق، برای طرفداران 

برای کشورهای دیگر دارد. در واقع، تجربه منحصر به فرد فنالند در اعطای حق رأی همزمان به زنان 

                                                           
اتخاذ کرد. اما این حرکت،  1970 ۀت موقت، برای کاندیداتوری برابر زنان و مردان در دهای را به صورحزب سبز فنالند، سهمیۀ داوطلبانه88

آراء بیشتری برای این حزب به همراه نداشت )آنچنان که برای حزب سبز آلمان مؤثر بود( چرا که در آن زمان تعداد زیاد کاندیداهای زن 

 های حزبی اِعمال شود.آنکه سهمیهدی حضور مؤثری در پارلمان داشتند؛ بی(. بنابراین، زنان فنالنKittilson 2006سابقه نبود )بی
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محروم  تعرصۀ سیاساین کشورتأثیرگذار بوده، زیرا زنان هرگز از و مردان بر فرآیند دموکراتیزاسیون 

 نبودند.

با این حال، در کنار فنالند، بررسی کشورهایی که دارای سطوح باالتری از نمایندگی زنان هستند، 

 24موع ، شش کشور از مج2010های اتخاذ شده است. در سال حاکی از بُرد وسیعی از استراتژی

، 89یعنی کوبا، فنالند، دانمارک -اشان بودندزنان در پارلمان ملی ۀر گستردکشوری که شاهد حضو

های جنسیتی در ارگانهای قانونگذاری استفاده نمیدر حال حاضر از سهمیه-، و بالروسنیوزلند، آندورا

 ،هااینهای غیررسمی استفاده کنند. افزون بر ، ممکن است از سهمیه90کنند؛ اگرچه برخی، مانند نیوزلند

اند. برای نمونه، در کشورهایی مانند پاکستان، تر بودهکه موفقخواهیم کرد اشاره نیز به موارد دیگری 

شود که به تدریج منجر به افزایش ها در انتخابات محلی با این فرض اِعمال میهند و فرانسه، سهمیه

 Baviskar andهند )در شهرداری  های بسیار موفقدر انتخابات ملی شود. اما سهمیه حضور زنان

Mathew 2009یار و های بس( به افزایش تعداد نمایندگان زن در پارلمان ختم نشد و تنها پس از تالش

در  2010در مارس های جنسیتی سرانجام خ فعاالن حقوق زنان بود که سهمیهتا حدی مبارزات تل

 (.International IDEA and Stockholm University 2010پارلمان تصویب شد )

تی، نقش های جنسیسهمیهباالی زنان بدون نمایندگی نیز در زبی رسد ایدئولوژی دولتی یا حبه نظر می

های کمونیستی، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دارد. برای نمونه، فرهنگ سیاسی دولت

به  1988درصد در سال  3/14از  –که شاهد افول ناگهانی در میانگین نمایندگی زنان  1989

بود به درصد باالتری از حضور نمایندگان زن گرایش دارد. همچنین  -1993درصد در سال  3/10

شود که جنبش مقاوم و مستمر زنان در کشورهای شمالی، نقش کلیدی در افزایش تعداد استدالل می

(. برخی Freidenvall et al. 2006; Dahlerup 2005های رسمی داشته است )آنان در پُست

پژوهشگران معتقدند که کشورهای شمالی به طور ذاتی برابری جنسیتی را دارند، زیرا فضای باز 

(. این استدالل، Inglehart 2003کند )فرهنگی آنها حضور زنان را در حوزۀ عمومی امکانپذیر می

هد؛ داهمیت جلوه میگیری چنین فرهنگی شده، کمتالش واقعی زنان و جامعۀ مدنی را که باعث شکل

آمیز نهادهای های تبعیضبا رویه "فرهنگ"کند که طرد زنان بر پایۀ در حالی که همزمان استدالل می

غییر ثابتی نیست و مدام در حال ت ۀتوجه کرد که فرهنگ پدیدراستا نیست. باید دولتی علیه زنان، هم

                                                           
از میان  1996ها در سال کردند، اما تمامی این سهمیههای حزبی استفاده میاز سهمیه 1980 ۀاحزاب چپگرا و سوسیالیست دانمارک در ده89

                        رفت. برای اطالعات بیشتر رجوع شود به:                            

http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=63 
هایی را در و فشارهای زنان بر رهبران حزب در جهت توازن جنسیتی، حزب کارگر نیوزلند، گام 1975بعد از شکست انتخاباتی در سال 90

استفاده کرد. اگرچه  "های نرمسهمیه"گرا، از عبارت رقابت با دیگر احزاب چپ راستای کاندیداتوری بیشتر زنان برداشت. این حزب به منظور

 درصد رسید.2/32به  2005های رسمی یا معین استفاده نکرد، اما حضور زنان در پارلمان نیوزلند در سال این حزب هرگز از سهمیه
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ود، باید ش-زن می و دگرگونی است. پیش از پرداختن به عواملی که باعث حضور بیشتر نمایندگان

 سیارزنان ب حضورتواند نسبت به بررسی کرد که چرا ساختارهای سیاسی در یک کشور معین، می

 کنیم.فنالند را بررسی می ۀمقاومت کند. در این راستا، نمون

نخستین  1906ست. در سال ا نخست را دارا ۀهای سیاسی، رتبشاخصفنالند بر اساس بسیاری از 

برسمیت سال، صرف نظر از جنسیت،  24تمامی شهروندان باالی  حق رأی که کشور اروپایی بود

اش را برگزار کرد. اهمیت این انتخابات عمومی انتخابات پارلمانی نخستین 1907و در مارس شناخت 

ها ه... زنان، بهترین مفسران خواست"برای زنان و تأکید بر حضور آنان در این جمله تبلیغاتی آمده که: 

کننده در ر این انتخابات، تعداد زنان شرکت(. دEduskunta 2006) "های خودشان هستندنو آرما

، بیش از مردان بود و نوزده زن از مجموع دویست کاندیدای زن به اولین های انتخابیحوزهبسیاری از 

ما به ای کاهش یافت، پارلمان فنالند راه پیدا کردند. اگرچه تعداد نمایندگان زن در انتخابات بعد

سال پس از حق رأی زنان  77، یعنی 1983. در سال یافتبار دیگر افزایش  1960 ۀتدریج در ده

ضور دنیا تبدیل شد که به ح در کشورنخستین در فصل سوم مراجعه کنید( فنالند به  3-3)به جدول 

ان ( در می2011(. در حال حاضر )Eduskunta 2006بود ) یافتهزنان در پارلمان دست  ۀگسترد

( و ایسلند %45کشورهای شمالی، فنالند سومین جایگاه را بر اساس نمایندگان زن پس از سوئد )

 در فصل سوم(. 3-2ست )جدول ا ( دارا9/42%)

دهنده رأی در مقامهم  -سیاسی ۀگیری از مشارکت در عرصبه طور خالصه، زنان فنالندی سطح چشم

، در انتخابات 2006گزارش پارلمان فنالند در سال  اند. طبقداشته -اعضای پارلمان در مقامو هم 

از   انتخاباتزنان شرکت کننده در  صددر و زن بودنددهندگان رأیاز درصد  52، بیش از 1907

 دهندگان زنرأیاعضای پارلمان به در نتیجه شرکت وسیع زنان  . انددرصد رسیده 84درصد به  52

ان و زنان مرد .انتحابات بستگی به پشتیبانی زنان دارد  چرا که موفقیت انها در دارندبسیار توجه 

مشکالت  ۀاند و از عهدحقوق زنان در پارلمان به طرح موضوعات زنان ادامه دادهمتعهد به مدافعان 

، نمایندگان زن 1907اند. برای مثال، در پارلمان های آنان پرداختهزنان بر آمده و به دغدغه ۀویژ

ها بود. در اقدامات مربوط به امنیت زنان در خیابان در بابند که یکی از آنها رائه کردالیحه را ا 26

های بعد از زایمان، دارایی های بعد، زنان قانونگذار در چارچوب خطوط حزبی برای مراقبتپارلمان

 .یافتندهایی دست زنان، حضانت فرزند و غیره، به موفقیت

حزب زنان را مطرح کردند، اما بر این باورند که  یک تأسیساگرچه اعضای زن پارلمان، احتمال 

و از آنجایی که جنبش فعاالن  ،رودموضوعات زنان از طریق همکاری با همکاران مردشان بهتر پیش می

زنان، اهمیت رأی زنان را برجسته کرده است، اعضای مرد پارلمان به حمایت از قوانینی که در راستای 

، به منظور افزایش 1991. با این همه، اعضای پارلمان در سال اندافتهیحقوق برابر زنان است، گرایش 
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ای از زنان را در پارلمان فنالند ایجاد همکاری میان تمامی اعضای پارلمان در چارچوب حزبی، شبکه

های (. این امر موجب افزایش صدای اعضای زن پارلمان و تقویت توانمندیEduskunta 2006کردند )

جنسیتی شده است. به  برابریموضوعات مربوط به  حمایت همکاران مردشان در کسب آنان برای

این  ،تواند ناشی از تشکیل حزب زنان باشدمنظور جلوگیری از ایجاد خصومت یا تفکیکی که می

 و همکاری میان قانونگذاران زن و مرد را افزایش داده است. برابریرد، کروی

 

 نقش دارند نمایندگی زنانارتقای عواملی که در 

همانگونه که گفته شد، عوامل گوناگونی در سطوح باالی نمایندگی زنان در پارلمان فنالند مؤثر هستند 

 که به مهمترین آنها به طور خالصه پرداخته میشود.

فنالند از این لحاظ، منحصر به فرد است که در آن حق رأی همزمان به زن و مرد  :پیشگامی فنالند

( در حالی که در اکثر دیگر کشورهای اروپایی حق رأی ابتدا به مردان داده 1906داده شد )در سال 

شد و بعدها به زنان؛ به جز برخی از کشورهای استقالل یافته بعد از جنگ جهانی دوم که از این قاعده 

ه ک–جنسیتی در فنالند  برابریگیری فرهنگ مستثنی بودند. همزمانی حق رأی مردان و زنان در شکل

هرگز به عنوان یک قلمرو کامالً مردانه دیده نشده و منافع زنان همواره در آن  عرصۀ سیاستآن در 

 کمک شایانی کرده است. -مطرح بوده 

 –است 1884که از آن جمله تأسیس انجمن زنان فنالندی در سال -جنبش قوی زنان :جنبش زنان

(. استراتژی این جنبش Sulkunen 2007به طور مستمر موضوعات زنان را در اولویت قرار داده است )

گیری در ساختار حزبی حائز اهمیت است زیرا فعاالن حقوق زنان، احزاب را محل واقعی قدرت تصمیم

های حزبی بهترین فرصت را برای تحقق اهداف جنبش مهیا میکرد مشیمیدانستند. بنابراین خط

(Kittilson 2006, p. 109این واقعیت که زنان فنالندی .)  اکثریت رأیدهندگان را تشکیل میدهند

به اهرم فشاری برای فعاالن حقوق زنان تبدیل شد که احزاب را برای پذیرفتن موضوعات زنان تحت 

فشار قرار دهند. بر این اساس، اولین لوایح پارلمانی در راستای حمایت از موضوعات زنان به تصویب 

 رسید.

ت، نقش های جنبش زنان شکل گرفیافتهفنالند که بر اساس نظام انتخاباتی  احیطر :نظام انتخاباتی

مهمی در حضور سیاسی زنان داشت. در نتیجۀ تعداد زیاد زنان واجد شرایط رأی دادن و حمایت از 

شان داشتند. های انتخاباتیلیستکاندیداهای زن، احزاب همواره انگیزۀ باالیی برای معرفی زنان در 

بسته که مقامات رسمی  لیست، جنبش زنان فنالند با 1906در سال  هنگام تأسیس نظام انتخاباتی
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باز را اعمال کرد که هر  لیستمخالفت کردند و فنالند  91کردندبندی میاحزاب، کاندیداها را رتبه

ها به نسبت آراء کسب شده به کرسیو  دهندگان را به دست آوردکاندیدایی بتواند اولویت رأی

های را کسب کرده باشند، کرسی رأید و کاندیداهایی که بیشترین تعداد احزاب اختصاص پیدا میکن

بنابراین حضور فغاالن حقوق  زنان در تدوین   (.Kittilson 2006مورد نظر را به دست میآورند )

 داشته است فنالندقوانین  انتخاباتی تاثیر بسیار مهمی در حضورزنان در پارلمان  

دادن به کاندیداهای زن و فرستادن آنها به پارلمان گرایش دارند.  دهندگان زن به رأیاکثریت رأی

های جنسیتی را غیر ضروری ه فعال زنان فنالند، اعمال سهمیهباز، همراه با حوزۀ انتخابی لیستنظام 

)Mannila-Elina Havvio( مانال-کرده است. جالب است که طبق پژوهشی که توسط النا هاویو
انجام  

ند، ازنان فنالندی هم در انتخابات محلی و هم در انتخابات پارلمانی شرکت کرده 1906شده، از سال 

اند. وی معتقد است که دلیل این امر، مبارزات انتخاباتی تر بودهاما اغلب در ورود به پارلمان ملی موفق

قانونی  تکمتر کاندیداها در سطح محلی است. این گرایش میتواند عملکرد دولت مبنی بر اتخاذ اقداما

هنگامی  -های دولتیدر راستای رسیدن به توازن جنسیتی را با تعیین زنان دیگری در شهرداری و ارگان

 تبیین کند. -که تعداد زنان کافی به صورت مستقیم انتخاب نشوند

اگرچه فنالند دارای یک نظام چند  :های متقابل حزبی در میان اعضای زن پارلمانهمکاری

ضای زن پارلمان اغلب در چارچوب خطوط حزبی در مورد موضوع زنان با یکدیگر حزبی است، اما اع

کنند. این استقالل نسبی قانونگذاران زن و اتحاد اعضای زن پارلمان تا حدی ناشی از نظام همکاری می

 های انتخابیه خود را بههای حوزههباز است، زیرا نمایندگان زن آگاهند که اگر خواست لیستانتخاباتی 

دوباره انتخاب خواهند  -های حزبیسیاستگذاریو صرف نظر از -خوبی تأمین کنند، به احتمال زیاد

شد. با این حال، الگوهای رأی دادن در سالهای اخیر در فنالند نشان میدهد که هم زنان و هم مردان 

 یل داشتند( در حالی که در گذشته زنان بیشتر تماKittilson 2006به هر دو جنسیت رأی میدهند )

، حضور زنان در پارلمان فنالند تقریباً راکد شده 1980 ۀدیداهای زن رأی بدهند. اما از دهبه کان

، این روند همچنان ادامه دارد 2006( و طبق گزارش پارلمان فنالند در سال Kittilson 2006است )

أثیرگذار زنان ت تناسبیی ای مرد است که بر نمایندگو تعداد کاندیداهای زن بسیار کمتر از کاندیداه

درصد  20(. بر این اساس، در انتخابات اخیر، تعداد زنان کمی کمتر از Eduskunta 2006خواهد بود )

 (.Hellsten 2007از کل کاندیداهای پارلمان بود )

                                                           
به، نخبگان سیاسی، زنان را در انتهای لیست رت"یست بسته حزبیل"های انتخاباتی با های پیشین مطرح شد، در نظامهمانطور که در فصل 91

 کنند.بندی می
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های رفاهی سیاستگذاریاز زمان اولین پارلمان، فنالند  :قوی رفاهی و اجتماعی هایگذاریسیاست

های زنان اتخاذ کرده است که از آن جمله میتوان به ای حمایت از دغدغهی مطلوبی با محورهو اجتماع

آموزش، استراحت بعد از زایمان، بهداشت و غیره اشاره کرد. این قوانین بازتاب تأثیر جنبش زنان و 

اجتماعی  های رفاه. در واقع نمایندگان زن، مسئول بخشاستتعداد باالی نمایندگان زن در پارلمان 

درصد از نمایندگان زن در بخش 23های الزم را دارند. در حدود هستند که در این حوزه، تخصص

 (.Eduskunta 2006اند و مابقی هم در بخش آموزشی )های رفاه اجتماعی و بهداشت فعالیت کرده

 

 یک مورد ناموفق :های حزبی در بریتانیاسهمیه

 نه اتخاذ شد، اما به حضور گسترده زنان در مجلس نمایندگان های داوطلبادر بریتانیا نیز سهمیه

های تاریخی، و بستر هایی میان بریتانیا و کشورهای شمالی در زمینهها و تفاوت. شباهتدجامیننیا

، . برای نمونهگوی  این تفاوت باشدوابجکه تا حدی میتواند  و اقتصادی وجود داردسیاسی و اجتماعی

به حق رأی دست پیدا کردند  1900 ۀزنان کشورهای شمالی در اوایل ده یز همانندزنان بریتانیایی ن

 های غربیبرگذار شد(. بریتانیا نیز همانند دیگر دولت 1918)اولین انتخابات با شرکت زنان درسال 

ادی زنان اقتص -های برجسته دموکراسی نیابتی باثبات است که در آن موقعیت اجتماعیدارای ویژگی

گرفته  های جنسیتی در نظرکشور نیز موجب شده است که سهمیه باالست. رقابت حزبی در این نسبتاً

دیگر  گرا و سپس توسطهای جنسیتی توسط احزاب چپسهمیه ی اروپائیهاکشورشوند، و همانند دیگر 

ند ها بودیز بازیگران مهمی در اتخاذ سهمیهگرا نهای زنان احزاب چپاحزاب پذیرفته شد. کمیته

(Kittilson 2006سرانجام، از ده .)بریتانیا بسیار انتخابات ، تعداد زنان شرکت کننده در1970 ۀ 

 شبیه مردان و گاهی حتی بیشتر هم بوده است.

ت. سا های انتخاباتی کشورهای شمالی متفاوت از بریتانیااز سوی دیگر، نهادهای دموکراتیک و نظام

اده کنند در حالی که در بریتانیا  نظام اکثریتی ساده پیاعمال میرا  تناسبیکشورهای شمالی نمایندگی 

در   .92تاس هنماینداغلب تک های انتخابی وحوزهاکثریت نسبی  /یمیشود که نوعی از نظام اکثریت

نظام انتخاباتی بریتانیا، کاندیداهای مردی که به صورت سیستماتیک از سوی احزاب برتری داده 

ندان تاثیر چ های جنسیتی حزبیسهمیه و تأثیرات منفی دارد ایندگی سیاسی زنانبر نم این  و  اندشده

ی در های جنسیتی حزبچرا سهمیهدالئل اینکه  بررسیسوال اصلی در این بخش   .  اندنداشته تبمث

                                                           
تالش برای ریفرم قوانین سال اخیر تغییر نکرده است ناراضی هستند 100اگرچه بسیاری از گروه ها از قوانین انتخاباتی که در 92

 .شکست خورد 2011انتخاباتی در سال 
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لی ها که در کشورهای شمانوع سهمیه اینبریتانیا به افزایش نمایندگی زنان منجر نشده است و چرا 

 93ودند، در بریتانیا با عدم موفقیت روبرو شدند.ب موفق

 شتاب 1990 ۀآغاز شد و در ده 1960 ۀهای حزبی در دهدر سوئد و بریتانیا، مبارزه برای سهمیه

ها، در پارلمان هر دو کشور، درصد کمی از زنان حضور داشتند: گرفت. پیش از اتخاذ اولین سهمیه

(. در حال Krook 2009; p. 107) 1992مان در در پارل %9و  1970در سوئد  در سال  14%

دی اند، درصد زنان سوئدر انتخابات متعددی به کار برده ها رابا وجود اینکه هر دو کشور سهمیه حاضر،

است. اگرچه این  %22رسیده است، در حالی که این رقم برای زنان بریتانیایی  %47در پارلمان به 

ایی ها اتخاذ شده اند، اما زنان بریتانیعداد سال هایی باشد که سهمیهاز تتفاوت تا حدی می تواند متأثر 

با موانع بیشتری روبرو بوده اند: نظام انتخاباتی اکثریتی ساده که از قرن نوزدهم تا به حال با وجود 

تغییرات جمعیتی و اجتماعی اصالح نشده است؛ و فقدان مبارزات سازماندهی شده توسط فعاالن حقوق 

انه. دالیل دو گ یباشد، در کنار یک ساختار حزبی رقابت  نمایندگی سیاسی ر رویب رکزممت  زنان که

 اصلی این کمبود در بریتانیا به شرح زیر است:

های حزبی در بریتانیا، ای مربوط به سهمیهاکثر مطالعات مقایسه :نظام انتخاباتی و موانع قانونی

 منفرددهندگان به کاندیداهای د که در این نظام، رأیعلت شکست آن را نظام اکثریتی ساده میدانن

های حزبی تلیسهای داوطلبانه حزبی قابل تعمیم به های حزبی؛ بنابراین سهمیهلیسترأی میدهند نه به 

-94های های دیگری پیروی کرد که در سالنیست. بر این اساس جنبش زنان بریتانیا از استراتژی

های پارلمان  که بر اثر از کرسی %50شد. در این استراتژی توسط حزب کارگر اتخاذ  1993

هایی که بیشترین احتمال برنده شدن را از کرسی %50شوند  و نیزبازنشستگی نمایندگان خالی می

با وجود این، اگرچه این استراژی تنها به نیمی از انواع معینی از 94دارند، به زنان اختصاص می یابد.

منطقه یا بخش( اما بسیاری از سیاستمداران مردِ حزب کارگر،آن  40د )حدود ها تعمیم پیدا کرکرسی

، این اقدام نقض مفاد 1996را نوعی تخلف دانسته و جریان را به دادگاه کشانیدند. سرانجام در سال 

 Kittilsonو تبعیض جنسیتی  علیه مردان  تشخیص داده و غیرقانونی اعالم شد ) 1975اعالمیه 

انتخاباتی اکثریتی ساده بریتانیا به دلیل واکنش شدیدی که سیاستمداران مرد حزب (. نظام 2006

                                                           
 Monaهای حزبی در سوئد و بریتانیا به فصل پنجم کتاب مونا لینا کروک مراجعه کنید )و اجرای سهمیهبرای اطالعات بیشتر و مقایسۀ اتخاذ 93

Lena Krook 2009) 
 

لیستی که توسط رهبران حزب کارگر ارائه شد در سطح محلی بود و سپس برای تصویب در سطح ملی )توسط نهاد اجرایی حزب کارگر( 94

های بسیار، یکی از کاندیداها را انتخاب و به عنوان نامزد نهایی حزب برای رقابت با کاندیداهای از مشورتها پس مطرح شد. اعضای این سازمان

های محلی حزب کارگر یک کاندیدای زن از میان تمامی لیست  زنان انتخاب کرد که به دیگر احزاب معرفی کردند. از این رو، سازمان

 (.Lovernduski and Nornis 1989تصویب حزب ملی کارگر رسید )
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وانست تنها تکارگر نسبت به این استراتژی ایجاد کرده بودند، به چالش کشیده شد؛ زیرا هر حزبی می

معرفی کند و سیاستمداران مرد متوجه شدند که تسلط و حوزۀ  هنمایندیک کاندیدا برای هر منطقه تک

نفوذ آنها با الزام به معرفی زنان محدود خواهد شد. جالب این است که با وجود شکست قانونی این 

ه نیمی ها بخود را در خصوص تعمیم نسبی سهمیهاستراتژی، حزب کارگر توانست حمایت الزم اعضای 

به 1997( در انتخابات  winnable seats) "هایی که احتمال برنده شدنشان زیاد استکرسی"از 

 %2/18به  %5/9تعداد زنان در پارلمان ملی از  حزب کارگری ژاسترات دست آورند. با وجود این

 نمایندگان زنی که در آن سال برگزیده شدند، از حزب کارگر بودند. %64 دادو افزایش

محرکی بود برای زنان در حزب  هایسهمیه این حداقل استراتژی ولغو افزون بر این، شکست قانونی

را  ولزهایی که انتخاب زنان در اسکاتلند و گر و جنبش زنان، در جهت اتخاذ تدابیر و استراتژیکار

بود، با  ولزهایی در اسکاتلند و ا با هدف تأسیس پارلمانهاستراتژی، بسیج حمایت  تضمین کند. اولین

خاذ ه، اتجود داشت. نتیجمحورتر از آنی باشد که در بریتانیا وتأکید بر اتخاذ یک نظام انتخاباتی که زن

شد و ها از طریق نظام اکثریتی ساده پُر میبود که در آن بخشی از کرسی یک نظام انتخاباتی مرکب

را با جنبش جنسیتی اتحادی برابری. بسیج مستمر طرفداران تناسبینمایندگی  لیستمابقی از طریق 

ر، متعهد د که نسبت به نمایندگی برابو اسکاتلند و نخبگان سیاسی ایجاد کر ولزهای ناسیونالیستی 

، حزب کارگر 1999در سال  ولزبودند. پس از آن در اولین انتخابات پارلمانی اسکاتلند و مجمع ملی 

استفاده کرد که  "دوقلو" ۀهای همسایاز کرسی -اکثریت نسبیاز طریق نظام  -هابرای کسب کرسی

ز برای یکی ا یک زنجفت شدند:  "احتمال بُرد " های انتخابی بر اساس جغرافیا وبه موجب آن حوزه

 اکثریت نسبیهای های انتخابی و مردی از منطقه دیگر. بنابراین، این استراتژی که برای کرسیحوزه

ها به هم پیوستند به درصد بسیار باالیی برای مابقی کرسیلیستی  تناسبیگی انتخاباتی نمایندبا نظام 

ادعا د شکرد، زیرا نمی شد نقدرا به دشواری می "دوقلو"مچنین استراتژی . هراه داداز نمایندگی زنان 

 %43کاتلند و زنان در پارلمان اس %38کرد که تبعیض علیه مردان است. این استراتژی به انتخاب 

لز منتهی شد که پیامی بود برای نخبگان سیاسی که مردم بیشتر خواهان رأی زنان در مجمع ملی و

اکثریت های ست که زنان در انتخاباتی که بر اساس کرسیا تند تا مردان. جالب اینجادادن به زنان هس

؛ زیرا احزاب، زنان را در انتهای تناسبیهای نمایندگی کنند تا در مورد کرسیباشد بهتر عمل می نسبی

ن انتری است نسبت به زتعهد محکم "دوقلو"کنند در حالی که استراتژی های حزبی معرفی میلیست

(. انتخابات حزب کارگر، دیگر Squires 2004, p. 12-13) هنمایندهای انتخابی تکبرای حوزه

تنظیم کنند که به  2003شان را در سال را ترغیب کرد که فرآیند انتخاباتی ولزاحزاب اسکاتلند و 

 لز منتهی شد.در مجمع و %50ارلمان اسکاتلند و زنان در پ %43نمایندگی 
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هادی. از های نکنند نه استراتژیهای قانونی تأکید میزنان حزب کارگر بر استراتژیدر انگلستان، 

های آتی است. ای برای جلوگیری از تبعیضتبعیض جنسیتی شیوه ۀمنظر آنان تجدید نظر مفاد اعالمی

برای چرخش به سوی تر از اصالحات نهادی مانند تالش گرارسد این استراتژی واقعر میبه نظ

هایی برای منابع قانونی در جهت شناسایی نمایندگی پائین باشد. نیروی اولیه، رایزنی تناسبیدگی نماین

ا، تجدیدنظر اروپ ۀاند. از آنجایی که قوانین اتحادیایی عدم توازن جنسیتی سیاسی بودهاقلیت ها و شناس

-وری سیاسی را امکانهای گوناگون، از جمله کاندیداتدر راستای مقابله با تبعیض تاریخی در عرصه

تبعیض جنسی را مطرح کردند. سرانجام،  ۀزنان حزب کارگر تغییر مفاد معاهدپذیر ساخته، در نتیجه 

ض اعالمیه تبعی ۀزنان کاهش یافت( پارلمان اصالحی )که نمایندگی 2001بعد از انتخابات عمومی سال 

ایی را در جهت هیاسی راهکارآورد که نخبگان سجنسیتی را تصویب کرد که شرایطی را فراهم می

 50افزایش انتخاب زنان اتخاذ کنند. این اصالح، حزب کارگر را قادر ساخت تا تمامی استراتژی 

احتمال بُرد را داشتند؛ با  هانتخابی ۀحوز 30مطرح کند، اما تنها در   2005درصدی را برای انتخابات 

( و بنابراین، سطح نمایندگی Krook 2009, p. 215این همه، حزب کارگر در تمامی آنها برنده نبود )

 زنان هنوز هم در پارلمان پائین است.

 ایهونگبا توجه به نظام انتخاباتی اکثریتی بریتانیا، ساختار حزب سیاسی به  :ساختار احزاب سیاسی

م، ب سوکنند. حزرقابت می هنمایندهای انتخابی تکدو حزب اصلی برای نمایندگی حوزه است که تنها

در پارلمان ندارد؛ اگرچه بعد از انتخابات پارلمانی سال  پررنگدموکرات، هنوز حضوری -حزب لیبرال

 2010( در پارلمان 650زنی که )از مجموع  143کار ائتالفی تشکیل داد. از با حزب محافظه 2010

حثی مانند ها مبادموکرات-دموکرات بودند. لیبرال-نفر عضو حزب لیبرال 7برگزیده شدند، تنها 

خاذ بانفوذ مانع از اتهای جنسیتی را در نظر گرفتند اما کوچک بودن حزب و فقدان بازیگران سهمیه

ای مقاومت کرده است و کار همواره در برابر هر نوع سهمیهها شد. حزب محافظهرسمی سهمیه

مهم  یک چرخشکند. با  وجود این، استداللش این است که بر اساس شایستگی، کاندیدا معرفی می

برای نخستین  -کاررهبر حزب محافظه –شکل گرفت، هنگامی که دیوید کامرون  2010در فوریه 

ها در پاسخ به رشد بسیار اندک تعداد نمایندگان زن تأکید کرد. این امر نشانبار بر اهمیت سهمیه

افزایش حضور آنها، توانند آراء زنان را با هدف کاران بیش از این نمیدهندۀ آن است که محافظه

ها تحت فشار هستند. محافظهبرای پذیرش برخی از انواع سهمیه نادیده انگارند و احتماالً تا حدی

نفر از حزب  48نفر نماینده زن،  143پیروز شدند که از مجموع  2010کاران در انتخابات مه 

یت زنان در پارلمان از حزب سابقه بود. با وجود این، اکثرکار بودند، که این خود امری بیمحافظه

ز میان دو یا نماینده هنگامی که اباشند. در یک نظام تکنفر می 80کارگر هستند که اکنون بیش از 
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زمانی معین حاکم باشد، در کل نسبت به فشارهای معطوف به افزایش  ۀسه حزب، یکی در دور

 پذیر خواهد بود.نمایندگی زنان کمتر آسیب

کشورهای ه کبریتانیا با موانع بسیاری روبرو بوده است در احزاب های جنسیتی یهونه سهمدر مجموع، نم

ی هاتا نهاد اکثریت نسبی /یموانع نظام انتخاباتی اکثریت مهمترین این[ز اند. نبوده با آن مواجه شمالی

 برد.   توان ناممی، سیاسی  ن و احزابانجنبش ز ، های محدود بازیگران اصلیقانونی و نیز استراتژی

ها، اجرای آنها و تأثیر آنها بر افزایش نمایندگی زنان موضوعی چند وجهی است. سهمیهاتخاذ 

ای با نهادهای های سهمیهای انجام دهند که نظامهکارشناسان و فعاالن، باید اصالحات را به گون

لمی و نهادی همسو بایست با اصالحات عها میبریتانیا، سهمیه باشد. در  ساختاری و سیاسی هماهنگ

ه صورت یا ب لز رخ داد؛انتخابات مجامع ملی اسکاتلند و وباشد، مانند تغییر نظام انتخاباتی که در 

در  "استراتژی دوقلو"تر باشند، مانند طرفانههایی که از لحاظ جنسیتی بیمتناوب، اتخاذ سهمیه

 "احتمال برد"عیار جغرافیایی و های همسایه با مکه یک زن و یک مرد برای کرسی ولزاسکاتلند و 

ش قرار ادر فرآیند اصالح نظام انتخاباتی معرفی میشوند. همانگونه که بیان شد، بریتانیا در حال حاضر 

دارد که در آن اقلیت یا احزاب سوم، فرصت بیشتری برای کسب آرا داشته باشند. بنابراین، این فرصت 

انیا که در راستای اصالحات بیشتر نهادی و ساختاری مناسبی است برای جنبش زنان بریت ایزمینه

 تالش کنند که موضوع عدم نمایندگی سیاسی زنان نیز در نظر گرفته شود.

 گیرینتیجه

کشورهای شمالی شامل سوئد، ایسلند، فنالند، دانمارک و نروژ از لحاظ نمایندگی زنان در پارلمان 

د که این مقام در سالهای اخیربه بعضی  از کشورهای در )هر چن اندباالترین جایگاه را در دنیا داشته

در نظر گرفته میشوند. این  مناطقو به عنوان الگوهایی برای دیگر حال توسعه منتقل شده است( 

د، بلکه کردن به رسمیت  شناجتن ار زنان کشورها نه تنها جزء اولین کشورهایی بودند که به حق رأی 

های آموزش، بهداشت، استخدام، و استراحت بعد از آنها در حوزه اجتماعی های پیشروسیاستگذاری

ات ثب"زایمان، موقعیت زنان را در اجتماع بسیار تقویت کرده است. امروزه، کشورهای شمالی برای 

های رفاهی که دارای استانداردهای باالی ، نیز به عنوان دولتطلبیمساواتدموکراتیک، سکوالریسم، 

 ,Friedenvall et al. 2006) "نی مشارکت همگانی هستند، تحسین میشوند.زندگی و پیشینه طوال

p. 53-55.) 

جنسیتی نه تنها بخشی از ایدئولوژی رسمی کشورهای شمالی است، بلکه این ایده در بسیاری  برابری

از نهادهای رسمی تحقق پیدا کرده است. کشورهای شمالی از طریق اقدامات گوناگون، تعهد خود را 

اند که از آن جمله می توان به اقدامات متعددی که تبعیض علیه جنسیتی بیان کرده برابریبه  نسبت
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زنان را از میان برده است، تصویب اسناد بین المللی مربوط به حقوق زنان، ارائه توضیحاتی درباره 

ی اهای جنسیتی در دیگر کشورهایی که توجه ویژهای به کشورهزنان و سهمیهنمایندگی سیاسی 

اند، اشاره کرد. آنچنان که پیش از این بیان شد، داشته -های موفقدر مورد اجرای استراتژی -شمالی

 اند و تالش فعاالن حقوق زنان رااین کشورها اشاره کرده "طلببرابریفرهنگ "برخی پژوهشگران به 

اقع فرهنگ، پدیدهاند. در ورهنمون شده است، کم اهمیت جلوه داده "فرهنگ"گیری این که به شکل

های جنبش زنان و یک جامعۀ مدنی دموکراتیک و پویا ال تغییر و دگرگونی است و فعالیتای در ح

نها اند و هدف، نه تدر کشورهای شمالی ابزارهای بسیار مؤثری در قدرتمند ساختن سیاسی زنان بوده

 دالت جنسیتی را ترویج کند.ای بوده است که به درستی عنمایندگی سیاسی زنان، بلکه تشکیل جامعه

 

د، اما شان دست پیدا کردناگرچه زنان کشورهای شمالی از نخستین زنانی بودند که به حقوق سیاسی

 Drudeسال طول کشید. درود دالروپ ) 70از آن زمان تا حضور گسترده شان در پارلمان حدود 

Dahlerup 2006bبرابریه به سمت خواهانر ترقی( معتقد است که این فاصله زمانی حاکی از یک مسی 

دیگری برای طرفداران عدالت جنسیتی این است که با وجود سطوح باالی  ۀجنسیتی است. آموز

ها، به غیر از عرصه نمایندگی زنان در پارلمان کشورهای شمالی، حضوری اینچنین در دیگر حوزه

ها، جایگاه خود را تمامی عرصهشود. با این حال، زنان در کشورهای شمالی در سیاسی، مشاهده نمی

تالش جنبش زنان بوده که بر اراده دولت تکیه نکردند. همانگونه که بیان شد،  ۀاند که ثمرپیدا کرده

وسط هایی که تبوده؛ در واقع زنان پیش از سهمیهها نمایندگی زنان تنها ناشی از سهمیهسطوح باالی ن

د، به حضوری گسترده در پارلمان دست پیدا اتخاذ ش 1990و  1980های برخی احزاب در دهه

شارکت گام حق رأی زنان و متوان فرض کرد که فنالند، دولتی که پیشکرده بودند. و به سختی می

زمان با ها نیاز داشته؛ زیرا با توجه به سیر تاریخی این کشور، زنان همسیاسی است، به اعمال سهمیه

اند. اگرچه زنان داشته یسیاس ۀهمواره حضوری فعال در عرص اند ومردان، بخشی از حوزۀ سیاسی بوده

ها را نمیدیگر کشورها میتوانند از کشورهای شمالی بیاموزند، اما باید توجه کنند که آن استراتژی

های مطلوب تدبیر توان به طور کامل پیاده کرد، بلکه باید با توجه به شرایط خاص هر کشور، استراتژی

 شوند.

های جنسیتی در دولت برابرییابی به توانند برای دستها نمیق زنان و فمینیستفعاالن حقو

ها و با هدف دستبر اساس اعمال سهمیه "سریعی"های دموکراتیک خود، منتظر بمانند. آنان استراتژی

از های اخیر )کنند. در واقع تعدادی از دموکراسیزنان در قوای مقننه اتخاذ می ۀیابی به حضور گسترد

سال از تاریخ حق رأی زنان به چنین  6/38جمله در نیمکره جنوبی( توانستند با میانگین زمانی 

 ۀهای مفیدی درباردر فصل سه مراجعه کنید(. اگرچه آموزه 3-4جایگاهی دست پیدا کنند )به جدول 
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اند، مانند تهکشورهای شمالی وجود دارد، اما کشورهایی که اخیراً در مسیر دموکراتیزاسیون قرار گرف

 تری باشند.توانند الگوهای مناسبنمایندگی زنان، می % 3/56رواندا، با چشمگیرترین میزان 

یت ها، موفقر متفاوت است و مانند دیگر سهمیههای حزبی از جامعه ای به جامعه دیگدر مجموع، سهمیه

های آن، و ل زنان و استراتژیهای انتخاباتی، وجود جنبش فعاآنها بستگی به یکسری عوامل مانند نظام

نقش نخبگان سیاسی یا رقابت حزبی دارد. بر خالف سوئد که توانسته است حضور برابر جنسیتی را 

ژیک، حفظ کند؛ بریتانیا به دلیل موانع استرات -های داوطلبانه حزبیبا توجه به اتخاذ سهمیه -در پارلمان

زنان در پارلمان دست پیدا کند. اگرچه برخی احزاب  ۀادی نتوانسته است به  حضور گستردقانونی و نه

اند، و نیز جنبشی فعال برای تحقق نمایندگی بریتانیا اقداماتی را مبنی بر تغییر این وضعیت اتخاذ کرده

الل پژوهان استدها نهفته است. برخی دانشثر مشکالت در فرآیند اجرای سهمیهزنان وجود دارد، اما اک

است،  های جنسیتیتر از دیگر انواع سهمیههای داوطلبانه حزبی تا حدی آسانمیهکنند که اتخاذ سهمی

اما اجرای آنها چالش برانگیزتر است، زیرا ممکن است نیازمند تغییرات نهادی نیز باشد. این پیچیدگی 

-های دقیق عوامل سیاسی و نهادی مانند سنتای مستلزم بررسیهدهد که اتخاذ هر نوع سهمینشان می

تاریخی و حضور جامعۀ مدنی است که نقشی اساسی در افزایش سطح نمایندگی  ۀهای سیاسی، پیشین

کنند.های جنسیتی ایفا میکنار اعمال سهمیه در زنان
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 پنجمفصل 

 های قانونی: آرژانتین، فرانسه و اندونزیسهمیه

 کشورها: فنالند، آرژانتین، فرانسه و اندونزی مشخصات

 آرژانتین

 امریکای جنوبی: جغرافیاییموقعیت 

 (2010میلیون نفر )ژوئیه  41 : جمعیت

 (%20)در عمل کمتر از  %92 رومی کاتولیک : مذاهب رایج

، آرژانتین استقالل خود را از اسپانیا اعالم کرد اما تا جنگ جهانی دوم 1816در سال  :مشخصات مهم تاریخی

 ۀجنگ جهانی دوم، در دور امیان و غیرنظامیان بود. بعد ازهای متناوب سیاسی، به ویژه میان نظخوش کشمکشدست

د. این ش)شامل حق رأی زنان(، ناسیونالیسم آرژانتین و رهایی از نفوذ بیگانگان دفاع می از عدالت اجتماعی پرون

( از طریق کودتا قدرت را به دست گرفت، CIAهنگامی که حزب نظامی با حمایت سیا ) 1976زمانی در سال  ۀدور

بود که در آن صدها مخالف  "جنگ کثیفی"های بعد از آن، آرژانین شاهد سرکوب شدید و . در سالیافتاتمه خ

اعتبار شد و در سابقه تا حد زیادی بیبعد از آنکه رژیم نظامی به دلیل فسادی بی 1983شدند. در سال  "ناپدید"

جمهور زن ، اولین رئیس2007زار شد. در سال برگجنگ فالکلند از بریتانیا شکست خورد، سرانجام انتخاباتی آزاد 

 ( انتخاب شد.Cristina Fernandez de Kirchnerرشنر)یآرژانتینی، کریستیانا فرناندز دو ک

 را به دست آورد. 46 ۀکشور، رتب 169آرژانتین در میان  2010در سال  : انسانی ۀبر اساس شاخص توسع رتبه

دارد که رئیس جمهور، رئیس حکومت است و توسط رأی مردم برای یک دورۀ آرژانتین نظام جمهوری  نظام سیاسی:

شود. این کشور همچنین یک نظام چندحزبی با احزاب گوناگون دارد که هیچ حزبی زمانی چهار ساله انتخاب می

 .تواند به تنهایی به قدرت برسد و احزاب برای ایجاد یک حکومت ائتالفی باید با یکدیگر همکاری کنندنمی

 آرژانین دارای دو نهاد قانون گذاری است؛ سنا و مجلس نمایندگان :نظام پارلمانی

های پارلمان به نسبت شود که در آن کرسیاعمال می تناسبین نظام نمایندگی در آرژانتی : انتخاباتی پارلمانینظام 

 یابد.میبه کاندیداها یا احزاب اختصاص  های انتخابی چندنمایندهحوزهآراء کسب شده در 

تصویب شد، اما بعدها در سال  1991در سال  Ley de Cupos ی کاندیداتوریقانونهای سهمیه :نوع سهمیه

کاندیدای زن در  %30حزبی باید دارای حداقل های ستیلقانون تمامی تجدید نظر شد. بر اساس این  2000

این امر، در قانون انتخابات آمده است که  مجموع کاندیداها برای تمامی انتخابات پارلمانی باشند. برای تضمین

پذیر است. این ست، اطالقا هایی که حزب در پی کسب آنهادرصدی زنان به تعداد کرسی 30ثبت ناممقررات 

کاندیداهای حزبی در کنار نام هر دو  لیستباید در بندی است که بر اساس آن دارای قواعد رتبهقانون همچنین 

خواهد تنها یک یا دو کرسی ( در مواردی که حزب میدر تمام لیست زیپی ۀشد )شبیه نمونم یک زن آمده بامرد، نا

های لیستنام یک زن آمده باشد. در مواردی که حد اقل کاندیداها،  لیسترا تجدید کند، باید در دو نامِ باالی 

ود و قاضی نام شبررسی می شود یا توسط قاضیشان پذیرفته نمیلیستد، یا نحزبی از قانون انتخابات پیروی نکن

 دهد.  قرار می  لیستهای باالتر در کاندیداهای زن را در موقعیت
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به حق رأی دست پیدا کردند، در حالی که مردان  1947زنان آرژانتینی در سال  :حق رأی زنان و انتخابات

 بودند. یافتهبه این حق دست  1912آرژانتینی در سال 

(، اطالعات مربوط به واجدین شرایط با 2007) %1/73انتخابات قبلی پارلمان: در :دهندگان واجد شرایطرأی

 توجه به جنسیت آنها، در دسترس نیست.

 زن( %39نماینده ) 257زن از کل  : 99 (2009زنان در پارلمان )انتخابات 

 

 فرانسه

 اروپای غربی: موقعیت جغرافیایی

 (2010میلیون نفر )ژوئیه  64 :جمعیت

 %5-%10؛ مسلمان  %83-%88 رومی کاتولیک :مذاهب رایج

توسط انجمن ملی به بیانیه حقوق مردان و شهروندان فرانسه،  1789با انقالب  :سیاسی -مهم تاریخیی هاویژگی

شد؛ اگرچه زنان مشارکت فعالی در این تصویب رسید که حقوق شهروندی تنها به اروپائیان، مردان مالک، اطالق می

 هرچند دامنۀ آن شامل زنان نشد.  ،ن سند از اولین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دنیا بودانقالب داشتند. ای

تعمرۀ فریقا و خاورمیانه را در مسۀ آهایی از قارفرانسه به یک امپراتوری تبدیل شد که بخش انقالب در سالهای بعد از

خود را از دست داد. این کشور چندین مرتبه در خود داشت، اما بعد از جنگ جهانی این امپراتوری، ثروت و جایگاه 

بود که  1958قانون اساسی و نظام انتخاباتی خود تجدید نظر کرده است که آخرین آن )جمهوری پنجم( در سال 

 پارلمانی قرار داد.-جمهوری نظام سیاسی فرانسه را یک نظام ریاست

 را داشت. 14کشور، رتبه  169نسه در میان ، فرا2010در سال  :انسانی ۀهای توسعویژگیبر اساس  رتبه

جمهور، رئیس حکومت است و برای مدت پنج سال با رأی فرانسه دارای نظام جمهوری است که رئیسنظام سیاسی: 

توانند به تنهایی به شود. این کشور دارای یک نظام چندحزبی است که هیچ یک از احزاب نمیمردم برگزیده می

 کنند.های ائتالفی با یکدیگر همکاری میاحزاب برای ایجاد حکومتقدرت دست پیدا کنند و 

. برخی از اعضای سنا از  (  (National Assembly ملیمجلس دارای دو نهاد است؛ سنا و  فرانسه :نظام پارلمانی

ر اساس شوند، اما مابقی بانتخاب می 95«کنندههیأت انتخاب»به نام  از سران سیاسی با تجربهمرکب سوی شورایی 

ای برای ملی از طریق آراء مردم در یک نظام دو دوره مجلسشوند. اعضای می برگزیده تناسبینمایندگی لیست 

نیازمند آن است که احزاب  قانون مساواتشوند. و به مدت پنج سال انتخاب می هنمایندحوزه های انتخابی تک

 معرفی کنند. نمایندهتک های انتخابیدرصدی برابر از زنان و مردان را در حوزه

ای، ملی اعمال میکند. نظام دو دوره مجلسای را تنها برای انتخابات فرانسه نظام دو دوره :نظام انتخاباتی پارلمانی

نماینده معین نتخابی تکهای ادهندگان هنگامی که رأی اول خود را در حوزهیک نظام اکثریتی است که در آن، رأی

کنند. رقابت میان دو کاندیدا یا یک کاندیدا یا حزب را انتخاب می اها یا احزاب مختلف،کنند، از میان کاندیدمی

را کسب کرده باشند )اگر در اولین دور، کاندیدایی یا حزبی اکثریت مطلق  رأیدو حزبی خواهد بود که بیشترین 

 شود.(آرا را به دست آورده باشد، دور دوم برگزار نمی

                                                           
95 electoral college 
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کاندیداها  %50تصویب شد، هر حزبی در مجموع  2000نونی. طبق قانون  که در سال های قاسهمیه :نوع سهمیه

کند، اما هیچ شرطی برای کاندیداهای زن حوزه های انتخابی و نیز هیچ مجازاتی را با توجه به هر دو جنس معرفی می

 برای خاطیان وجود ندارد.

زنانش به حق رأی دست   1944ی بود که در سال فرانسه از آخرین کشورهای اروپای :حق رأی زنان و انتخابات

اثر کرده های دوران انقالب آن را بیبوده است، اما آشفتگی 1792. حق رأی مردان در تئوری در اوایل سال یافتند

 اند.به صورت مستمر حق رأی داشته 1848بود. در عمل مردان فرانسوی از سال 

اطالعات مربوط به واجدین شرایط با توجه   %44/60 (2007) ماندر انتخابات پارل :دهندگان واجد شرایطرأی

 به جنسیت آنها، در دسترس نیست.

 زن( %19نماینده ) 577زن از کل  109 : (2007زنان در پارلمان )انتخابات 

 

 اندونزی

 آسیای جنوب شرقی : موقعیت جغرافیایی

 (2010میلیون نفر )ژوئیه  224 : جمعیت

 %8/1، هندو %3رومی کاتولیک ، %7/5؛ پروتستان  %1/86سلمانم : مذاهب رایج

، %4/2، بوگیز %4/2، بتایی %7/2، میانگکابو %3/3، مادورس %15، سان دانِز %6/40 ایجاوه : های قومیگروه

 .%9/29های گم جمعیت تر  و بسیاری قومیت

 1940 ۀن هفدهم بود )که در دهز اوایل قراندونزی از مستعمرات سابق هلند ا : سیاسی -مهم تاریخی مشخصات

اعالم استقالل کرد، اما چهار سال دیگر هم طول کشید  1945توسط ژاپن اشغال شد(. سرانجام این کشور در سال 

س از پ اساسی به ثبات و دموکراتیزاسیون اندونزی ۀمیت به این کشور موافقت کند. ضربتا هلند با انتقال حاک

گرا، فمینیستبود. اغلب روشنفکران و نخبگان ملی 1960 ۀپانصدهزار نفر در ده زبیشتر ا ۀاستقالل، کشتار وحشیان

گیری حکومت از شکل شدن  مانع به بهانه  و رهبران نظامی  CIAیگر فعاالن اجتماعی با حمایت سیاد و ها

ا در اندونزی هبه ایجاد یکی از فاسدترین دیکتاتوریموفق  به این ترتیب سران این جنایت ها کمونیستی شدند.

به دست آمده بود، اما  1945سرنگون شد. اگرچه حق رأی همگانی در سال  1998که سرانجام در سال شدند

برگزار  1999ها آشوب سیاسی و قوانین سرکوبگر، این کشور اولین انتخابات آزاد پارلمانی را در سال بعد از دهه

پرجمعیت  ، اکنون سومین دموکراسیاش نخبگان ملی و کشتارپشت سر گذاشتن این تاریخ پر تالطم کرد. اندونزی با 

جمهور زن اندونزیایی، مگاواتی سوکارنو ، اولین رئیس2001ست که بیشترین جمعیت مسلمان را دارد. در سال ا دنیا

رسمی  ۀن اندونزیایی تا حد زیادی از عرصبرگزیده شد. در واقع، اگرچه زنا  Megawati Sukarnoputri پوتری

آغاز  1950 ۀده ی کهایگرهای ملی، اما همواره در کشمکشی سیاسی که با جنبشبودند کنار گذاشته شدهست سیا

 اند.شده بود، حضور داشته

 را داشت. 108کشور، رتبه  169اندونزی در میان  ،2010در سال  : انسانی ۀهای توسعبر اساس شاخص رتبه

جمهور با رأی اکثریت برای یک دوره پنج ساله برگزیده و رئیس اندونزی دارای نظام جمهوری استنظام سیاسی: 

حزبی است که معموالً هیچ حزبی، به تنهایی شانس کسب قدرت را اندونزی همچنین دارای ساختار چندشود. می

 رأی اکثریت را به دست آورده باشند تا بتوانند در پارلمان صاحب کرسی شوند. %5/2ندارد. احزاب باید دست کم 
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سنا، مجلس نمایندگان و یک مجلس هم در سطح منطقه  اندونزی شامل سه ارگان است: ۀقوۀ مقنن :ظام پارلمانین

ها منعکس شود( و انجمن مشورتی گیریهای ملی در پیوند است تا حضور آنها در تصمیمای )این مجلس با ارگان

. نقش انجمن استنه نمایندگان محلی که شامل اعضای مجلس نمایندگان و نیز خا  Permusyawaratan  مردم

 ایهگذاریسیاستندی بکرد رئیس جمهور و اصالح قانون اساسی است، اما در صورتمشورتی مردم نظارت بر عمل

ملی نقشی ندارد. به عبارت دیگر، مجلس نمایندگان، ارگان اصلی قانونگذاری در کشور است که قوانین را در سطح 

 شوند.  عضو است که توسط مردم و به مدت پنج سال انتخاب می 560گان متشکل از کند. این ارملی تصویب می

ها به نسبت آراء کسب گیرد که در آن کرسیبهره می تناسبیاندونزی از نظام نمایندگی  :نظام انتخاباتی پارلمانی

 یابند.به کاندیداها یا احزاب اختصاص می های انتخابی چندنمایندهحوزهشده در 

های قانونی تصویب شد و در قانون انتخابات کشور گنجانده شد که طبق آن ، سهمیه2003در سال  : همیهنوع س

کنند. با وجود این قانون،  های حزبی خود معرفیلیستاحزاب دست کم یک زن را از میان هر سه کاندیدا، در 

های پارلمان را نمیالم کرد که کرسیاع 2010ها اثر چندانی نداشتند، زیرا دادگاه قانون اساسی در سال سهمیه

لیسترا از  منفرددهندگان کاندیداهای حزبی اختصاص داد، بلکه رأی لیستبندی کاندیداها در توان بر اساس رتبه

 دهد.کنند که فرصت پیروز شدن زنان را کاهش میباز انتخاب می لیستهای حزبی مانند نظام 

زمان با استقالل کشورشان به حق رأی هم 1945ن اندونزیایی در سال مردان و زنا :حق رأی زنان و انتخابات

 دست پیدا کردند.

(، اطالعات مربوط به واجدین شرایط با توجه 2004) %84در انتخابات قبلی پارلمان  :دهندگان واجد شرایطرأی

 به جنسیت آنها، در دسترس نیست.

 .زن( %18نماینده ) 560زن از کل  101 : (2009زنان در پارلمان )انتخابات 

 
 

 های قانونی: آرژانتین، فرانسه و اندونزیسهمیه

تعداد نمایندگان زن در پارلمان آرژانتین  – 1995تا  1991از سال  -در فاصله زمانی چهار ساله 

ر بدون فشارهای مستمر بازیگران مهم اجتماعی و سیاسی که گیرسید. این رشد چشم %22به  %6از 

های شد. تالشکرد، محقق نمیکه عدم نمایندگی زنان را تقویت می طردآمیزیهای رویه محوخواهان 

منتهی شد. امروزه، آرژانتین الگویی برای  1991های قانونی در نوامبر آنان سرانجام به پذیرش سهمیه

گی ی نمایندهای جنسیتی از طریق اصالحات قانونی در درون نظام انتخاباتاجرای سهمیه هایفرآیند

 ضورح اقدامی سریع در راستای" های جنسیتی قانونیسهمیهرق ط از است. بنابراین، آرژانتین ناسبیت

 Dahlerupشد )تجربه با ارزشی برای جنبش زنان شد  انجام داد که "زن اننمایندگقابل مالحضه  

2006b.) 

ی آمده است، اسهایی که به صورت قانون در قوانین ملی یا قانون اسیا سهمیههای قانونی سهمیه

 ۀوضوع نمایندگی زنان در جامعبا طرح م 1990 ۀهای جنسیتی است که در دهجدیدترین نوع سهمیه

ی زنان و تیهای فرامل( ، جنبش1995) وتوسعه زنان  ،  المللی پکنالمللی مطرح شد. کنفرانس بینبین
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سمی سیاست با آن روبرو ر ۀهایی که زنان در عرصها همگی در شناسایی چالشهای فمینیستپژوهش

در  صورت لوزم و  ههای ملی تصویب شدهای قانونی در پارلماناند. سهمیهداشتهمهمی هستند، نقش 

ا، ه. بر اساس این نوع سهمیهبه مرحله اجرا گذاشته میشود از اصالح قانون اساسی یا قانون انتخابات،

های قانونی همانند کنند. سهمیهرفی میتمامی احزاب سیاسی نسبت معینی از کاندیداهای زن را مع

برای  های قانونیست، با این تفاوت که سهمیها دیداهاهای حزبی معطوف به فرآیند انتخاب کانسهمیه

 شود نههای قانونی تنها در مورد نسبتی از کاندیداها اطالق میاالجرا است. سهمیهتمامی احزاب الزم

شوند. از آنجایی که این مفاد، قانونی هستند؛ در نتیجه می در مورد نسبت نهایی زنانی که انتخاب

ی بندی سیاسی در نظر بگیرد، تا با تغییر مفاهیم اصلرا برای یک طبقه "جنسیت"پارلمان باید معیار 

 ;Krook 2009جنسیتی در فرآیندهای دموکراتیزاسیون جای گیرد ) برابریو نمایندگی،  برابری

Scott 2005ر، تضمین قانونی دولت در مورد نمایندگی زنان، در واقع به این معناست (. به عبارت دیگ

ای ه. پژوهشگران بسیاری، اتخاذ سهمیهاست "غیردموکراتیک"که عدم نمایندگی زنان در پارلمان 

انند دهای در حال توسعه، بخشی از یکپارچگی فرآیند دموکراتیزاسیون میقانونی را از سوی دولت

(Araujo and Garcia 2006سهمیه .) های قانونی اغلب توسط کشورهای امریکای التین، کشورهای

های برون های داجلی و یا جنگپس از دوران کشمکشاروپای جنوب شرقی، و  خاورمیانه  ،آفریقایی

لیستمجموع کاندیداها در  % 50تا  %25ها در پی آن بودند که از . این دولتاندکردهاتخاذمرزی در

بستگی زیادی به بیان مفاد قانونی و  هاسهمیهاین نوع ا زنان تشکیل دهند، اما تحقق های حزبی ر

هستند و سازوکار مبهمی برای معرفی  "ضعیف"ها ی از این نوع سهمیهمجازات خاطیان دارد. برخ

کاندیداها دارند و مجازات خاطیان یا اصالً وجود ندارد یا بسیار محدود است، در حالی که برخی از 

نها به روشنی بیان شده و نسبت به انتخاب و قرار دادن کاندیداها زن مصمم هستند و برای خاطیان آ

نظور . به ماندبودهها اثرگذارمجازات به همراه دارند. این عوامل تا حد زیادی بر موفقیت این نوع سهمیه

ه     ک از کشورهائی مونههای قانونی، در این فصل چند نسهمیه ل بهتر عوامل مهم در اجرای موفقتحلی

 کنیم.با هم مقایسه میاند را اتحاذ کرده را نوع سهمیه 

های قانونی بنا به دالیلی قابل مقایسه هستند. نخست، اگرچه های آرژانتین و فرانسه از سهمیهتجربه

 30کمترِ  ۀداتوری زنان تصویب کرد، اما سهمیکاندی %50فرانسه سهمیه جنسیتی بیشتری مبنی بر 

فرانسه چنین حالیکه گیری در نمایندگی زنان منتهی شد که دردرصدی آرژانتین به افزایش چشم

ها در اواخر ر هر دو کشور با هدف اتخاذ سهمیههای زنان ددستاوردی نداشت. همچنین، فعالیت جنبش

ی اد یکسانها، هر دو کشور تقریباً تعدآغاز شد و پیش از اتخاذ سهمیه 1990 ۀو اوایل ده 1980 ۀده

ملی فرانسه.  مجلسدر  %7در مجلس نمایندگان آرژانتین و حدود  %6نماینده زن در پارلمان داشتند: 

 %18رسید، اما در فرانسه تنها  %40، تعداد زنان در پارلمان آرژانتین به 2008با این حال، در سال 
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ای دم موفقیت نظام سهمیهای آرژانتین و ع(. موفقیت نظام سهمیهKrook 2009, p. 161-162ماند )

ها همیدهد که اتخاذ نسبت باالی سهمیدر فرانسه به تحلیل بیشتری نیاز دارد؛ زیرا به روشنی نشان 

، اتخاذ  اتیو نظام انتخاب های تاریخیبرای افزایش حضور زنان در پارلمان کافی نیست. با بررسی بستر

ها مؤثر بودهامل مهمی را که در اجرای سهمیههای قانونی در این دو کشور، برخی عوو اجرای سهمیه

ا در هاز آرژانتین و فرانسه آغاز کرده، سپس به سهمیه را بررسی مقایسه واین  کنیم.میمرور اند، 

پردازیم. این سه کشور، با توجه به ساختارهای نهادی و سیاسی بسیار متفاوت هستند و در اندونزی می

 اند.موفق بوده ها به درجات مختلفاعمال سهمیه

 

 آرژانتین و فرانسه

دهی، ها سازمانزنان آرژانتینی بعد از دهه :های جنسیتی در آرژانتینمناظرات مربوط به سهمیه

آرژانتین به  یسیاس ۀ(. اگرچه عرصFeijoo 1994به حق رأی دست پیدا کردند ) 1947در سال 

و حاکمیت حزب  1950 ۀدر ده ود، اما در یک برهه کوتاهیمردان ب ۀطور اساسی تحت سیطر

های کلیدی به صورت های حزبی و پُستسهمیه برای ارگان %30پرونیست در دوران اوا پرون، 

افزایش داد و آرژانتین، بر اساس  %22ها نسبت نمایندگان زن را تا این سهمیه 96داوطلبانه اتخاذ شد.

که باعث سرنگونی  1955ت. اما کودتای تعداد نمایندگان زن در پارلمان، در جایگاه چهارم قرار گرف

های حزبی بود و تعداد زنان در پارلمان به مدت سهمیهحکومت پرون شد، خط پایانی بر حیات کوتاه

رژانیتن ها بر آهای نظامی که دههرسید. پس از یکسری دیکتاتوری %2/2شدت سقوط کرد و به 

بازسازی نهادهای دموکراتیک انجام شد.  هایی در راستایتالش 1990 ۀحاکم بودند، در اوایل ده

 بسته در آرژانتین را تقویت و دموکراتیزه کرد. لیستاین اصالحات، نظام انتخاباتی 

ز آنها ا طردهای زنان در گذار دموکراتیک در آرژانتین نقش کلیدی داشته اند، اما ها و گروهسازمان

 ییرات بنیادین در نمایندگی زنان کافیسیاست نشان داد که دموکراسی به تنهایی برای تغ ۀعرص

 ییتالمللی و فراملهای فمینیستی بیننیست. بنابراین، زنان آرژانتینی در درون کشور و نیز با جنبش

عدم نمایندگی سیاسی زنان  ۀمتعدد دربار المللیملی و بینهایاییپیوندهایی برقرار کرده و در گردهم

است و  حل سیاسیهای جنسیتی یک راهعتقد بود که سهمیهشرکت کردند. جنبش زنان آرژانتینی م

                                                           
ی های حزبهای اِوا پرون نسبت داده میشود. خانم پرون برای کسب حق رأی زنان و اتخاذ سهمیهتحقق حقوق سیاسی زنان اغلب به تالش96

(. Htun and Jones 2002) های متعددی را برای زنان تأسیس و ایدۀ دستمزد برای کار خانگی را مطرح کردنیرویی پیشرو بود. او سازمان

های بسیج زنان در مقابل محرومیت آنان بر این اساس، آرژانتین دارای تاریخچۀ حضور زنان در عرصۀ سیاست دارد و یکی از نخستین نمونه

عنوان گروه  زنان بهها، شد که باعث شد هنگام طرح سهمیهشود. در این راستا، بر مطالعات جنسیتی زنان تأکید میاز قلمروی سیاسی تلقی می

 ذینفع در نظر گرفته شوند.
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های گسترده زنان نیز بر احزاب . فعالیت97ها انجام دادها و فعالیت هایی در جهت تحقق آنپژوهش

های زنان این احزاب در جهت افزایش نمایندگی زنان فعالیت گرای سیاسی تأثیرگذار بود و کمیتهچپ

-سهمیه های آن، تصویب قانونفعالیت حاصلحزبی زنان تشکیل شد که بین ۀکردند. سرانجام شبکمی

 (.Araujo and Garcia 2006های ملی بود )

. بودم هگیر عدالت اجتماعی ظهور یک جامعۀ مدنی زنده و پیشامل فرآیند دموکراتیزاسیون آرژانتین 

ی فرصت جنبش زنان آرژانتینی زنان، برای الملل بر حضور سیاسبین ۀاین عوامل همراه با تأکید جامع

را فراهم آورد که در جهت اصالحات قانونی معطوف به شناسایی سطح پائین نمایندگان زنان در 

 پارلمان اقدام کنند.

آنها را به احزاب متعددی  1990لوایح اندکی بود که قانونگذاران زن در سال  ۀها ارائاین تالش ۀثمر

درصد 30ا مطرح شد و هم در مجلس نمایندگان، نه تنها بر معرفی کردند. این لوایح که هم در سن

های انتخاباتی تأکید میکرد، بلکه خواهان آن بود که اسامی کاندیداهای زن در لیستسهمیه زنان در 

در میان قرار گیرند. هنگامی که این الیحه در پارلمان مطرح شد، قانوندو های حزبی به صورت لیست

را انجام دادند و همزمان جنبش زنان با هدف آگاهی نسبت به این الیحه  هاییگذاران زن، رایزنی

های عمومی را بسیج کردند. سنا این الیحه را رد جدید و به طور کلی وضعیت زنان در پارلمان، رسانه

رسید که در هرحال مجلس نمایندگان نیز آن را تصویب نکند. با اینحال، هنگامی کرد، و به نظر می

ر دقایق آخر با تماس تلفنی با اعضای حزب خود، از آنان ، د Menem  مِنم، آرژانتینجمهور رئیس که 

 زیادی جمهور تا حدرئیس ۀخواست که به الیحه رأی مثبت دهند؛ وضعیت تغییر کرد. این مداخل

از این موضوع بود که حزبش به حمایت رأی اوهای جنبش زنان و نیز درک خود حاصل رایزنی

 ,Krook 2009به تصویب رسید ) 1991زن احتیاج دارد. این الیحه به اتفاق آرا در نوامبر دهندگان 

p. 169-170.) 

باید شامل زنان باشند  هاکاندیدا از اسامی %30اصالح شده مربوط به قانون انتخابات،  60 مادۀطبق "

 .Krook 2009, p) "د.توانند در انتخابات شرکت کننپیروی نکنند، نمی اصلهایی که از این لیستو 

کند که اسامی کاندیداهای زن به چه ترتیبی مشخص نمیماده نویس اولیه، این (. برخالف پیش170

شد که  طور برطرفجمهور اینهای انتخاباتی بسته قرار گیرند. این کاستی، با فرمان رئیسلیستدر 

وسط احزاب زیاد است )یعنی تضمینی گیرد که احتمال بُرد آنها تهایی تعلق میها به کرسیسهمیه 30%

برای انتخاب زنان( و دادگاه انتخابات مانع از حضور احزاب خاطی خواهد شد. با وجود این، در انتخابات 

                                                           
هایی صادر شد که بر دسترسی زنان المللی حمایت شد و بیانیهها از سوی چند گردهمایی بینجنبش زنان آرژانتین و مباحث مربوط به سهمیه97

نان و کاستاریکا برای برابری واقعی ز ۀبیانی کرد، از آن جمله بودها در دیگر کشورها تأکید میگیری سیاسی و نیز افزایش سهمیهبه تصمیم

 (.Krook 2009, p. 166-167; Bonder and Nari 1995های قانونی احزاب در اسپانیا، آلمان و ایتالیا )سهمیه
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لحاظ کردند، نه  لیستها را در کل را نقض کردند و سهمیه اصل، احزاب متعددی این 1993سال 

. حاصل، عدم افزایش حضور زنان در پارلمان در مورد آن بخشی که احتمال پیروزیشان بیشتر است

 (.Araujo and Garcia 2006, p. 94های آن سازوکارهای اجرایی بود )بود که یکی از علت

ها ارائه داده و تری از قانون سهمیه، تعاریف روشن1995گروه زنان، برای آماده شدن در انتخابات 

هایی که کرسی"ف قانونی مهم این بود که  سازوکارهای اجرایی را مطرح کردند. یکی از تعاری

ای نیز اعمال شود. دادگاه دورهدر مورد انتخابات میان "آورندبه دست می احتمال باالاحزاب با 

کند، یممطرح شده در قانون اساسی را نقض ن برابریقانونی اصل چنین  انتخابات نیز بیان کرد که

های مردان و زنان را بر اساس دسترسی به جایگاهمیان  هابرابری فرصتچرا که قانون اساسی 

کند. دادگاه انتخابات برد، تضمین میسیاسی از طریق اقداماتی که تبعیض علیه زنان را از میان می

که  1999های حزبی منطبق با این قانون باشند. پس از انتخابات لیستباید تضمین کند که تمامی 

نند، کرسی را کسب ک رفت تنها دو یا سهاحزابی که انتظار مینمایندگی زنان اندکی کاهش یافت، و 

این  2000ها بیشتر اصالح شد. فرمان اجرایی سال سهمیه قانونِ ،ا را نادیده گرفتندههمچنان سهمیه

که احتمال کسب تنها دو کرسی  ایهای انتخابیحوزهموضوع را حل کرد. بر اساس این فرمان، در 

هایشان قرار دهند و در لیستاسامی زنان را دست کم در جایگاه دوم وجود دارد، احزاب باید 

که احتمال کسب بیش از دو کرسی وجود دارد، نام یک زن را پس از اسامی هر  ایهای انتخابیحوزه

قرار دهند. به احزابی که از این قانون پیروی نکنند، چهل و هشت ساعت فرصت  لیستدو مرد در 

شان داده خواهد شد، بعد از این زمان، قاضی اسامی کاندیداهای زن را در هایلیستتجدید نظر در 

ها به ، که سهمیه2004و  2001های قرار خواهد داد. در انتخابات سال لیستهای باالتر جایگاه

سنا را تشکیل دادند  %44نمایندگان مجلس و  % 5/33کامل اعمال شدند، زنان بیش از  صورت

(Araujo and Garcia 2006, p. 99,101 از آن زمان، تعداد زنان در پارلمان آرژانتین همچنان .)

، به 2009رسید و با اندکی کاهش در سال  %40به  2007بوده است که در سال  %30بیش از 

 98رسید. % 5/38

به فردی بر بستر تاریخی فرانسه تأثیر مهم و منحصر   :های جنسیتی در فرانسهاتخاذ سهمیه

داشت. باید به پیوند تاریخی میان نمایندگی سیاسی زنان در فرانسه آن  هایسهمیه مباحث مربوط به

توجه کرد. این سند مشهور یکسری اصالحات قانونی  و شهروند بشر وقحق ۀبیانیبا  1789و انقالب 

کرد. در نتیجه، زنان با تظاهرات اعتراضرا به وجود آورد که زنان را شهروندان کامل محسوب نمی

خواسته خود را در مجلس مؤسسان ملی مطرح کرده و انحصار مردان بر حوزه تصمیم گیری  آمیز

                                                           
 شوند.ها دوباره انتخاب میشوند که هردو سال نیمی از کرسیبرای مدت چهار سال انتخاب مینفر(  257) پارلمان آرژانتین ای عضا 98
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ا رسیاسی را محکوم کردند. المپ دوگوژ، روشنفکر فمینیست و فعال سیاسی که بیشتر زندگی خود 

 زن را در و شهروند حقوق زن ۀسیاست صرف کرد، بیانی ۀحضور زنان در عرص و انقالب در حمایت از

به زنانه را -همردان برابریهای اقتدار مردانه و مفهوم عدم منتشر کرد که در آن رویه 1791سال 

 ای بههای گستردهاعدام هب و جمع کثری از فعالین حقوق زنان  او هایچالش کشید. سرانجام، مخالفت

ل ر فصد که همانظورمیان زنان و مردان باعث شد برابریبرای  شناپذیرنام انقالب و مبارزۀ سازش

در سال که امروزه به  عنوان سمبل حقوق سیاسی زنان شناخته شده   المپ دوگوژاول اشاره شد  

جامعه را این موضوع و اینکه میخوا.هد  رجال سیاسی شود   به جرم  سالگی 45و در سن  1793

 (.Bauer  1996) قرستادند گیوتین زیر به او را  ، کندمی دچار تشنج

به  زنانضوع زنان و عقیده وی که انقالب تنها زمانی به ثمر خواهد نشست که بینش وی در مورد مو

زنان  انداز بوده، آنچنان که، تا به امروز در فرانسه طنیندست یابندشان یتمامی حقوق اجتماعی و قانون

 سیاسی و عدالت جنسیتی هستند. برابریفرانسوی هنوز هم در پی دستیابی به 

از  ییاهانگیز المپ دوگوژ، زنان فرانسوی آثار متفاوتی را منتشر کرده و سازمانبا وجود سرنوشت غم 

با هدف حمایت از دموکراسی و حقوق کامل شهروندی برای زنان تشکیل را  های هنریجمله گروه

ایفا  1848گیری جمهوری دوم فرانسه در سال دادند. زنان فرانسوی نقش مهمی در انقالب و شکل

اصالحات بیشتر و شناسایی حقوق زنان شد. اما حتی در این مرحله، با وجود شعار  کردند که موجب

و  تمام نهادهای دولت درطرد زنان کوشا  زنان هنوز هم حق رأی نداشتند "رادریبآزادی، برابری، "

دست به های انقالب این پدیده بر دیگر کشورهای اروپایی، که با آشفتگی (. Scott 2005) ماند

همچنین و  ی برابری و دموکراسی فرانسه بودهای انقالبخاستگاه ایده، چون بودند اثرگذار بودگریبان 

 الگویی بود برای طرد زنان.

ی ئاهگرایی در مقابل تفاوتآن، بر عامبر اساس  شد کهمیتوجیه  "انتزاعی فرد"طرد زنان با مفهوم 

د شالب، این فرد انتزاعی به فردی اطالق میدر زمان انق شد.همچون جنسیت، طبقه، یا قومیت تأکید می

هایی که روشنفکران مرد تأکید ویژگییعنی ؛ را داشته باشد که توانایی استدالل و قضاوت اخالقی

. اگرچه رهبران انقالبی مرد از مشارکت فعال زنان در دوران ردند که تنها به مردان تعلق داردکمی

تأسیس جمهوری استدالل کردند که زنان فاقد قدرت استدالل  زاپس انقالب بسیار خرسند بودند، اما 

(، ظرفیت 1762و منطق هستند و به حوزۀ داخلی تعلق دارند. برخی روشنفکران مرد مانند روسو )

توانند به دارند بنابراین نمی "غیرفعال"زنان را انکار نکردند، اما ادعا کردند که زنان  تخیل فکری 

(. طبق این تعریف فرد انتزاعی، Scott 1996a; Rousseau 1979د )قدرت سیاسی دست پیدا کنن

 مرد است.
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زنان فرانسوی به این طرد سیاسی تن ندادند و برای تحقق حقوق سیاسیشان مبارزه کردند. این رزمگاه 

نان ز یکی از بزرگترین و سختترین مبارزات جنبش زنان در سرتاسر دنیا را به خود دید. خواستهای

حقوق زنان و شهروندان زن دوگوژ به خوبی بیان شده بود، هنوز هم به  ۀدر بیانی 1791یل که در اوا

سال پس از زنان  9یعنی  -درستی فهمیده نشده است. حق رأی زنان فرانسوی بعد از جنگ جهانی دوم

تحقق پیدا کرد. حتی پس از آن، حق  1944در سال  -سال بعد از زنان نیوزلندی 50ترک و حدود 

زنان فرانسوی پس از گذشت یکصد و پنجاه سال به دلیل به رسمیت شناختن سهم زنان در مقابله رأی 

 Opelloگری آلمان شکل گرفت، نه به عنوان جبران عملکرد اشتباه سیاسی )فرانسه علیه اشغال

2006.) 

سی اشد، برجای نگذاشت که علت آن ساختار و فرهنگ سیحق رأی زنان آنچنان تأثیری که تصور می

گفته در شرایطی که  1960 ۀزنان  بار دیگر در ده برابرید. مباحث مربوط به پدرساالرانه فرانسه بو

و حقوق مدنی برای  برابریمطرح شد که بر به وقوع پیوست، ( 1968انقالب دوم فرانسه )شد می

نجر شد که کرد. این بحران به یک اعتصاب عمومی متمامی شهروندان، صرفنظر از جنسیت، تأکید می

های دوگل را ساقط کرد و مسیرهایی را برای مباحث مربوط به ایده به طور موقت حکومت شارل

هایی ها و بررسیلیبرالی آزادیخواهانه، حقوق بشر و آزادی جنسیتی هموار ساخت. اما با وجود پژوهش

گی سیاسی زنان به های سیاسی بود، نمایندکه حاکی از حمایت عمومی از توازن جنسیتی در جایگاه

ترین درصدها فراتر نرفته و همچنان یکی از پائین %6روشنی از سوی نظام حمایت نشده و هرگز از رقم 

های جنبش زنان در راستای شناسایی این ، تالش1990 ۀکشورهای اروپای است. تا اوایل دهدر میان 

 شد.مرد با شکست روبرو می نخبگان سیاسیطلبی  یک برتریایدئولوژترفن های   موضوع، به علت 

های سیاسی این بود ها علیه قانونی شدن افزایش دسترسی زنان به جایگاهترین استداللیکی از رایج

 ، یا جنسیت. طبق این استدالل،دینکه اساس جمهوری، مفهوم شهروندی است صرفنظر از نژاد، قومیت، 

 انداز بوده و اتحاد ملت فرانسه راتفرقهشناسایی نابرابری جنسیتی،  هر نوع سازش قانونی با هدف

اخل بر ها از درا واداشت به منظور اتخاذ سهمیه تضعیف خواهد کرد. ناامیدی از راه حل قانونی، زنان

های انجام داد تا این حزب نظام سهمیههایی زنان حزب سوسیالیست رایزنی ۀاحزاب فشار بیاورند. کمیت

بود.  1970 ۀزنان از سوی حزب سوسیالیست در دههای تخاذ سهمیهرا بپذیرد. ثمره آن، اداوطلبانه 

ت ها در حزب سوسیالیسه را در پیش نگرفتند و این سهمیهبا این حال، دیگر احزاب سیاسی این روی

شد، هرگز به تغییرات مهم در تعداد اعضای زن انتخاب کاندیداها را شامل می % 30تا  %10که از 

های حزبی به دلیل ضعف مفادی بود که به ندرت، د. عدم موفقیت سهمیهحزب منجر نش شده از این

ای هاهمیت سازوکارهای اجرایی و سهمیهها به در پی این تجربه، طرفداران سهمیهکامل اجرا شده بود. 
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های کلیدی ایفای در پُست دها، زنان بایآنکه به منظور اجرای مناسب سهمیهاالجرا پی بردند و نیز الزم

 (.Krook 2009, p. 183-4کنند) نقش

 ۀای که فاقد قاعدهای ساده، با سهمیه1982ای قانونی در سال هوط به سهمیههای مرباولین تالش

ملی تصویب شد. اما این قانون از سوی شورای قانون اساسی، مخالف مجلس بندی بودند، توسط رتبه

های جنسیتی بندی کاندیداها بر اساس تفاوتبا قانون اساسی اعالم شد، به این دلیل که هر نوع طبقه

است. این تصمیم باز هم بر اساس مفهوم فرد انتزاعی توجیه شد و طرفداران  برابریمغایر با اصلی 

 مطرح کنند. برابریتری نسبت به اصل فرانسوی ها را واداشت تا انتقادهای اساسیسهمیه

را با شعار آزادی، برابری  یطلببرابرینان، جنبش ، فعاالن حقوق ز1992در این شرایط بود که در سال 

پنجاه میان زنان و مردان در تمامی مجامع شدند -مطرح کردند و خواهان توازن پنجاه برابریو 

(Scott 2005; Lépinard 2007 این اقدامات .)خواهی در های آزادیبا دیگر جنبش طلبانهبرابری

همراه شد هم سو و  مبنی بر افزایش حضور سیاسی زنان  1980 ۀاروپا و خواست شورای اروپا در ده

(Krook 2009, p.186استراتژی .)فزایش نمایندگی زنان های فرانسوی برای اهای جدید فمینیست

ت سیاس ۀحضور برابر زنان و مردان در عرص ۀآنان بر اید عوضنشد؛ در  "سیتیهای جنسهمیه"شامل 

انتزاعی را دالیل عدم نمایندگی زنان معرفی  فردو  برابرینسوی م فرااهیها مفتأکید کردند. فمینیست

ها یست، نادیده گرفته بود. فمینتبشری ، زنان را به عنوان نیمی ازگراییعام اصلیکردند، زیرا  تعریف 

به تصدیق  اینکهتا کردند و اصالح تر دامنۀ تعریف را گستردهدر واقع انتزاعی،  فرد اینکردن جنسیبا 

ته بینجامد که افراد انسانی، از هر دو جنس هستند. آنها خواستار اصالح قانون اساسی شدند تا این نک

و بر اصل   (. بر این اساس،Scott 2005) به رسمیت بشناسدرا اندو جنس شهروندهربه صراحت 

از ی گزنان و مردان بطور مساوی میباید برای نمایند جنسهر دو  میانرابری نی بر بمب قانون اساسی

ی باتدر نظام انتخا های قانونیسهمیه زمینه برای وارد شدن  به این ترتیب طرف احزاب دعوت میشدند.

 .فرانسه فراهم شد

ح پائین نمایندگی زنان در فرانسه در قیاس با دیگر کشورهای اروپایی نمایانگر تبعیض سط

با عمیقا  ش زنان فرانسوی به داشت. جنبسیستماتیکی بود که زنان را از قلمروی سیاست دور نگاه می

، در پیوند بود، که حاصل آن افزایش آگاهی عمومی 1990 ۀی زنان، به ویژه از دهیتهای فراملشجنب

های اروپایی زنان های همگانی و کسب حمایت از سوی سازمانو مطرح کردن این موضوع در عرصه

اران فرانسوی، به ویژه احزاب سوسیالیست مدبود. بنابراین، شناسایی این کاستی به حفظ اعتبار سیاست

شده در جستجوی عدالت اجتماعی بوده اند. در پی حضور تعدادی از تر تبدیل شد که فرض میموفق

سپن ووزیر لیونل ژ( و نخست1995-2007شیراک ) جمهور ژاکنخبگان سیاسی، به ویژه رئیس

د؛ یبه تصویب رس (Parity Law)مساواتقانون ، سرانجام 2000( در ششم ژوئن 2002-1997)
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د نشدن بسیاری از طرفداران برای ناامی"ها پیشنهاد داده بودند. تر از آنچه فمینیستمالیم مفاد البته با 

، این قانون بر نامزدی کاندیداهای زنان تأکید کرده نه بر تعداد زنان انتخاب شده و دیگر طلبیبرابری

 Krook, Lovenduski and) "ملی در نظر گرفته شده است.آنکه مفاد ضعیفی برای انتخابات انجمن 

Squires 2006, p. 211ای منجر شد که در ادامه به (. مفاد خاص این قانون به اجراهای غیرمنتظره

 آن پرداخته میشود.

ها هم در فرانسه و هم مباحث مربوط به سهمیه :ها در فرانسه و آرژانتینمیهاتخاذ سه ۀمقایس

گذاران و فعاالن حقوق زنان رهبری میشد. رخاسته از جنبش زنان بود که توسط قانوندر آرژانتین ب

تالش آنان واکنشی بود به سطوح پائین نمایندگی زنان که با وجود تغییرات دموکراتیک همچنان پابرجا 

 های دموکراتیک، از حوزۀ عمومیها و جنبشبود. در هر دو کشور، زنان با وجود مشارکت در انقالب

دادند که همچنان های سیاسی شکل میای به گفتمانزیرا نخبگان سیاسی مرد به گونه طرد شده بودند،

تر بوده است زیرا سیاسی در فرانسه بسیار پیچیده برابریقلمروی مردانه باقی بماند. مبارزه برای 

ریشه دوانیده  "گراییعام" ۀهای انقالب فرانسه و فلسفبه شکل عمیقی در بنیان پدرساالر هایدیدگاه

ی شهروندان و ترویج دموکراس برابریست که اگرچه انقالب فرانسه نقطه عطفی در ا است. جالب اینجا

، اما زنان فرانسوی نسبت به زنان اروپایی در محصوب میشود و عدالت اجتماعی در سرتاسر اروپا

 ند.  ترین مبارزات متخمل شدیو طوالن ترین سخت به ویژه در قلمروی سیاسی، ،دستیابی به برابری

های جنسیتی هم در فرانسه و هم در آرژانتین به عنوان یک راه حل عملی برای خاتمه دادن به سهمیه

ها و تالشییاطرد زنان معرفی شد و در هر دو کشور این فرآیند متأثر از تجارب دیگر ملل و  گردهم

-سهمیهبه تجر 1950در سالهای   آرژانتین زنان الیکهدر ح المللی بود.ای و بینهای منطقههای سازمان

های ای نداشتند، زیرا سهمیهزنان فرانسوی چنین تجربه  داشتند ولی کوتاه تدم برای اگرچه  ارا ه

که همه شهروندان را  بدون در  گراییعام ۀخواهی فرانسه و ایدجنسیتی از لحاظ تاریخی با جمهوری

موضوع   وفصل حلبا وجود این، هر دو کشور  .منافات داشتپنداشت نظر گرفتن جنسیت یکسان می

 به نتایج مختلف انجامید.عملکرد این روش دانستند، گرچه نان را یک ضرورت میعدم نمایندگی ز

ه در قانون اساسی ک شهروندیاصل  -های قانونی در فرانسه با یک مانع منحصر به فرداتخاذ سهمیه

قانونی آرژانتین تصویب  چارچوبدر مقابل،  .روبرو شد -گیردهای جنسیتی را نادیده میتفاوت

ر این اساس، پذیر کرد. با که در راستای افزایش حقوق بخش خاصی از اجتماع باشد، امکاناقداماتی ر

نتزاعی ا ۀکشور دارد: در فرانسه به یک اید های متفاوتی در هر یک از این دوداللت "سیاسی برابری"

 ایعملی تدر آرژانتین به اقداماو آورد؛ های نابرابر را به وجود میشود که در عمل فرصتاطالق می

برای زنان و مردان حمایت  -نابرابر از دید برخی هرچند -صفانههای منشود که از فرصتمیاطالق 

 .کندمی
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-بازیگران متعدد از جمله جنبش االجرای قانونی در هر دو کشور در اثر تالشهای الزمسرانجام، سهمیه 

و نخبگان سیاسی اتخاذ شد. رهبران گذاران زن ی زنان، قانونیتفرامل جنبش پشتیبانی های ملی و

مهمی در این تغییرات قانونی ایفا کردند، که در واقع هدف اصلی آنها کسب  آرژانتینی و فرانسوی نقش

افزایش نمایندگی زنان حمایت می ایای بود که اکثریت مردم از اقدامات دولتی برمحبوبیت در برهه

ها سهمیه ۀساز تصویب اولیزمینه هفرانس در ین و شیراکآرژانت مِنِمِ رئیس جمهور کردند. بنابراین،

ود. بجنبش زنان چیزی نبود که مد نظر همان  مصوب ۀبودند، اگرچه در هیچ یک از این دو مورد، الیح

 بیشتر اصالح شد. ،های زنانبا این همه، مفاد هر دو الیحه از طریق آزمون و خطا و فشار گروه

 

 و فرانسه در آرژانتین هااجرای سهمیه

جنسیتی در فرانسه افزایش چشمگیری  برابریهای قوی قانونی از رفت، حمایتبرخالف آنچه انتظار می

 جنسیتی در آرژانتین محقق شد. ۀسهمی %30در تعداد نمایندگان زن در پارلمان نداشت، در حالی که 

افزایش از  % 8ا حدود ب ، نمایندگی زنان1993ها در سال در اولین انتخابات پس از اتخاذ سهمیه

به 1997در سال  %11درصدی از  2/1رسید. در فرانسه، این میزان تنها با افزایش  %14به  8/5%

رسد این مشکل در فرانسه ناشی از اجرای ضعیف قانون رسید. به نظر می 2002در سال  2/12%

بیان قانون  ۀآنها نحواست. عوامل متعددی در این موضوع نقش دارند، اما یکی از مهمترین  مساوات

های قانونی که با نظام انتخاباتی پارلمانی همچنین نوع سهمیه .ضعیف استاست که تا حدی  مساوات

 هایدرسزیرا  اند، های بیشترها نیازمند بررسیحنبه  فرانسه هماهنگی مناسبی ندارد. هر دوی این 

 .دندارهای جنسیتی در دیگر کشورها اجرای سهمیه برایمهمی 

انتخاباتی فرانسه  ۀشود، نظام دوگانمی مساواتقانون  ی که مانع از اجرای موفقاز دیگر موانع اصل

ای انتخابات ای بردر آرژانتین، فرانسه از نظام دو دوره تناسبی است. برخالف نظام انتخاباتی نمایندگیِ

های رسیاز ک تعدادیحلی و اکثریتی برای انتخابات م پارلمانی و ریاست جمهوری و از نظام نمایندگیِ

های (. بنابراین، فرانسه از دو نوع نظام انتخاباتی برای انتخاباتHaase-Dbosc 1999گیرد )سنا بهره می

برخی از اعضای آن را انتخاب می هکنندهای سنا، هیأت انتخابکند. برای کرسیمختلف استفاده می

های ستلیدر مورد تنها   مساواتشود. قانون ز میاحرا تناسبیبقی بر اساس نظام نمایندگی کنند، ما

شود که بر اساس آن احزاب باید اسامی کاندیداهای زن و مرد هر دو انتخابات محلی و سنا اعمال می

را در سطوح  مساواتهای میان اجرای قانون را به صورت یکی در میان معرفی کنند. در ادامه تفاوت

ود تا روشن شود که چگونه هماهنگی میان نظام انتخاباتی و قانون شمحلی و ملی در فرانسه بررسی می

 بر اجرای آن تأثیرگذار است. مساوات



120 
 

یزان یک کاندیدا برای پیروزی باید م-همانگونه که در فصل دوم بیان شد-در انتخابات پارلمان فرانسه

اگر هیچ کاندیدایی در ، را به دست آورد. به این معنا که %40یا  %30معینی از کل آرا، برای مثال 

دور اول آن میزان معین را کسب نکند، به دور دوم خواهد رفت. در فرانسه این میزان، اکثریت مطلق 

خود به دست  حوزۀ انتخابی( را در %50+1است یعنی هر کاندیدایی که بیش از نیمی از کل آرا )

دور دوم در میان کاندیداهایی که ، در غیر این صورت یابدمیآورد، به طور مستقیم به پارلمان راه 

شود. در دور دوم، کاندیدایی که اند، برگزار میدور اول را به دست آورده ءکل آرا %5/12حداقل 

 -ا خیریباشد نظر از اینکه اکثریت آرا را به دست آورده  صرف -را کسب کرده باشد رأیبیشترین 

ینده رأینماتک های انتخابیحوزهمانی فرانسه، در . بنابراین در انتخابات پارلیابدمیبه پارلمان راه 

اند، ای که احزاب مختلف معرفی کردههای کاندیداتوریلیستاز  منفرددهندگان به یک کاندیدای 

 دهند که به ضرر زنان است )مراجعه کنید به فصل دوم(.رأی می

درصدی اعمال کند، اما  50ایههر حزبی باید سهمیه ،بات پارلمانی، در انتخامساواتبر اساس قانون 

 یویژگبه احتمال اندک یا باالی برنده شدن، در حوزه های انتخاباتی اشاره نشده است. فقدان این 

اندک است  در آنها شانیکه احتمال پیروز ایهای انتخابیحوزهموجب شده که احزاب، زنان را برای 

، که 2002از کل کاندیداها در سال  %39ن )معرفی کنند، بنابراین با وجود ثبت تعداد کاندیداهای ز

از انتخابات پیشین  %2/1است( نمایندگی زنان در انجمن ملی تنها  %50هنوز هم کمتر از میزان 

 (.Krook 2009; p. 198بیشتر بود )

؛ به کافی متخلفان استمجازات  فاقد  مشکالت لفظی در قانون مساوات فرانسه، این قانون افزون بر 

ه احزابی کند کاین قانون تنها بیان میایی که پای احزاب بزرگتر و قدرتمنتر در میان است. ویژه در ج

 شوند کهکاندیداهای زن معرفی نکرده باشند، محکوم به پرداخت مجازات مالی می %50که دستکم 

نها ت احزاب متخلف در نتیجه .است ی از کمکهای دولتیاندک میزانخالصه میشود به از دست دادن 

، پس 2007دهند. در سال ند، از دست مینکردمیدریافت  قانوننن درصد ناچیزی از بودجۀ دولتی که

های بسیار و اقداماتی در راستای افزایش آگاهی عمومی، میزان این مجازات مالی افزایش از رایزنی

ه زرگتر به اندازپیدا کرد. با این حال، این مجازات هنوز هم فاقد اهرم اجرایی کافی است زیرا احزاب ب

کنند احزاب کوچکتر به بودجۀ دولتی وابسته نیستند. در فرانسه، احزاب هم بودجه دولتی دریافت می

( Jouan 2008کنند )دولتی بیشتری دریافت می ۀو اگرچه احزاب بزرگتر، بودج ،غیردولتی ۀو هم بودج

، نمایندهتک های انتخابیحوزهدر  به جای ازدست دادن نمایندگان مرد دهندترجیح میانها  اما اغلب 

 %20گرا کمتر از دو حزب اصلی راست 2002منابع مالی را از دست بدهند. بنابراین در انتخابات 

های جنسیتی در میان احزاب بسیار متفاوت است. به طور سهمیه قبولکاندیدای زن معرفی کردند. 

ند؛ به دو دلیل، نخست آنکه آنان تعداد گذارکلی احزاب کوچکتر بیشتر به این قانون احترام می



121 
 

افه کنند. شان اضهای انتخاباتیلیستتوانند تعداد بیشتری از زنان را به محدودتری نماینده دارند می

-Krook 2009, p. 197تر است. )از دست ندادن منابع مالی برای آنها مهماین است که دلیل دوم 

افزایش پیدا کرد. یکی  %18به  %12اد زنان در پارلمان از بنا به دالیلی تعد 2007در انتخابات  (.8

های پیش از انتخابات و نیز تعداد زیاد واجدین شرایط زنان در فعالیت ۀاز آن دالیل، حضور گسترد

پاسخگویی  ،های انتخابیی زنان کنند و نسبت به حوزهأزن بود که باعث شد  احزاب توجه بیشتری به ر

انتخاباتی، زنان احزاب سیاسی را تحت فشار قرار داده و شورای زنان درون ۀ ارزمب ایامنشان دهند. در 

جنسیتی و عدالت  برابریکردند که از را نقد می  گرااحزاب چپ بخصوصحزبی را بسیج کرده و

، به تعهدات رایزنی ها و گفتمان در سطح ملی گیرند. ایناجتماعی تنها به شکل شعاری بهره می

تر مبنی بر افزایش تعداد زنان عضو، ختم شد. به ویژه، حزب سبز و حزب احزاب کوچک اکثر ۀداوطلبان

کاندیدای زن شدند. در حالی که حزب بزرگ سوسیالیست  %50کمونیست فرانسه، متعهد به معرفی 

شان بیشتر است، معرفی کند هایی که احتمال پیروزیاز زنان را برای پُست %30پذیرفت که دستکم 

 Krookهایی است که حزب در انتخابات چهارسال گذشته به دست آورده است( )رسی)منظور ک

2008, p. 200ی، در انتخابات پارلمان مساواتهای اجرای قانون (. به منظور روشن شدن بیشتر کاستی

 یِاباید انتخابات پارلمانی را با انتخابات محلی و سنا مقایسه کنیم. در حالی که نظام انتخاباتی دو دوره

 پارلمانی در فرانسه با مشکالتی روبرو است، انتخابات محلی و سنا که از نظام انتخاباتی نمایندگیِ

زم ، احزاب ملمساواتاند. در این انتخابات، تحت قانون گیرند، نتایج معکوسی داشتهبهره می تناسبی

. یکی هستندهایی محدودیت اهبه همرکاندیداها با تعداد برابر زنان و مردان  ۀهای بستلیستبه معرفی 

حزبی باید یکی در میان اسامی زنان و  لیستها، آن است که اسامی کاندیداها در از این محدودیت

مردان )نظام زیپی( باشد، یا در هر دو گروه شش نفری از کاندیداها، اسامی سه زن و سه مرد معرفی 

ها به نسبت آرائی که دهند و کرسیمی حزبی رأی لیستدهندگان به جای کاندیداها به شوند. رأی

که بی ای حزهلیست. دنشومی ترتیب انتخاب کاندیداها به لیستکند، از ابتدای هر حزب کسب می

این  .ونمیتوانند در انتخابات شرکت کنند شوندرد میمقرارت قانون مساوت جنسیت را مراعات نکنند 

ستند باعث شد که در اولین انتخاباتِ پس از تصویب محورتر ههای بسته که زنلیستمقررات همراه با 

افزایش پیدا کند  %40، تعداد زنان در شوراهای محلی، 2000در سال  مساواتقانون 

(French Embassy 2007 بعد از انتخابات محلی .)کل نمایندگان محلی را تشکیل  %48، زنان 2010

وند توانند انتخاب شری و قانونی، زنان مایلند و میدادند. این پدیده، نشان داد که با وجود موانع ساختا

 نداهای قانونی مهمی در موفقیت سهمیه عواملمجازات متخلفان،  وبیان قانون  ۀو ثابت کرد که نحو

(Lejeune 2010.) 
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ل یکی از عل .اندتر شدههای اخیر متدوالهای قانونی که بار قانونی دارند، در دههخالصه آنکه سهمیه

آمیزی های جنبش زنان بوده است که به شکل موفقیتهخگویی بیشتر نخبگان سیاسی به خواستآن پاس

دهندگان زن . رأیبه زبان آوردندجنسیتی را با هدف تسریع فرآیند دموکراتیزاسیون،  برابریموضوع 

به سیاستمدران یادآوری کردند که زمان آن فرارسیده که شکاف جنسیتی را کم کنند یا آنکه 

اتخاذ  جنسیتی را ۀکشورهایی بود که سهمی نخستین. آرژانتین از بدهنددست را از هایشان عیتموق

ای هبه الگویی برای دیگر کشورها تبدیل شد. پس از تصویب سهمیه شکرد و با توجه به موفقیت سریع

ست پیدا زنان در پارلمان د %7/30، آرژانتین تنها بعد از یک دهه به حضور 1991قانونی در نوامبر 

پدرساالر گرفته تا نظام انتخابات  گراییِامعای از عوامل، از میراث تاریخی کرد. اما در فرانسه، مجموعه

در انجمن ملی را با شکست روبرو کرد، اگرچه در سطح  مساواتملی و مقررات ضعیف، اجرای قانون 

ا این وجهی افزایش پیدا کرد. بمحلی و در یک نظام انتخابات متفاوت، نمایندگی زنان به صورت قابل ت

و  هستندآزمون و خطا  ۀها هستند که هنوز در مرحلهای قانونی جدیدترین نوع سهمیهحال، سهمیه

 هایش باید اصالح شود.شد، با روشن شدن کاستیهمانطورکه ذکر 

 

 اندونزی

، ساختارهای پذیرفت. بر خالف آرژانتین و فرانسه 2003های قانونی را در سال اندونزی، سهمیه

گیری سوهارتو در گیری است. پس از تحوالت سیاسی که به کنارهسیاسی اندونزی هنوز در حال شکل

ها دیکتاتوری منجر شد، یکسری اصالحات مهم نهادی و سیاسی با هدف دهه ۀ، و خاتم1998سال 

مانی خابات آزاد پارلتقویت فرآیند دموکراتیزاسیون در اندونزی در حال انجام است. در واقع اولین انت

برگزار شد و نظام انتخاباتی آن در حال تغییر و اصالح است. با تغییر نظام  1999در اندونزی در سال 

اسبی برای من ۀاند. با وجود این، اندونزی نمونهای جنسیتی نیز اصالح شدهانتخاباتی این کشور، سهمیه

ا هفرصتهای ارزشمندی را برای طرفداران سهمیهزیرا تغییرات بنیادین نهادی،  ،های دقیق استتحلیل

ن نیز در فرآیند دموکراتیزاسیودر حال توسعه  به ویژه اینکه بسیاری از کشورهای  .فراهم آورده است

ت . برای درک بهتر از وضعیباشندتنظیم میدر حال تغیر و  و سازوکارهای دولتی آنها  اندقرار گرفته

 ابتدا بسترهای سیاسی و تاریخی این کشور را بررسی کنیم. ها در اندونزی، الزم استسهمیه

ست و مانند اکثر کشورهای جهان اترین کشور مسلمان میلیون نفر، پرجمعیت 242اندونزی با جمعیت 

دیکتاتوری های حکومت ۀاستعمار، دور ۀ، دور"فرآیند اسالمی شدن"اش شامل این منطقه، تاریخ ملی

های یند دموکراتیزاسیون است. این کشور در میان جوامع اسالمی به سنتاقتدارگرا و سرانجام فرآو 

است که اساس آن تفکر اسالمیِ مخالف با اِعمال زور است. بر این اساس، بوده رو و لیبرال  مشهورمیانه

روی  ،که  از طریق تجارت به کشور معرفی شده بود  ،بسیاری از مردم اندونزی، داوطلبانه به اسالم
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منظری از  دینها و هنجارهای فرهنگی پیشین خود درآمیختند. به این معنا، و آن را با رویه آوردند

 در دست فاتحان سیاسی. ایسلطهفرهنگ اندونزیایی است؛ نه ابزار 

جمهور زن بوده است. مگاواتی در کنار فرهنگ لیبرال، یک ویژگی مهم اندونزی داشتن یک رئیس

جمهور این کشور بود. اندونزی در این زمینه، ، رئیس2004تا اکتبر  2001 ۀسوکارنو پوتری از ژوئی

اند، های سیاسی دست پیدا کردهدر برخی جوامع اسالمی زنان به باالترین جایگاه .منحصر به فرد نیست

جمهور زن، کل نمایندگی سیاسی زنان اما با وجود رئیس 99از جمله در پاکستان، بنگالدش و ترکیه.

های زنان، برخی از دیگر جوامع اسالمی، اندک باقی مانده است. در حال حاضر، جنبش در اندونزی و

های فراملی زنان در جهت شناسایی سطوح پائین نمایندگی زنان در های جامعۀ مدنی و جنبشسازمان

، 1990 ۀاند. در اندونزی از دههایی نیز به دست آوردهکنند و موفقیتپارلمان این کشورها فعالیت می

های سیاسی برای انتخابات پارلمانی با احزاب سیاسی و حکومت جنبش زنان به منظور پذیرش سهمیه

 جنسیتی برابریهای غربی که فرهنگ اسالمی را مغایر با هایی انجام داده است. بر خالف انگارهرایزنی

 اند.گام بودهها پیشهای زنان مسلمان در طرفداری از سهمیهسازمان ،داندو اقتدار زنان می

 بستر تاریخی

به دست آورد. اگرچه حق رأی همگانی  1949اندونزی استقالل کامل خود از هلند و ژاپن را در سال 

ها آشوب سیاسی و قوانین یعنی بعد از دهه – 1999به دست آمد، اما در سال  1945در سال 

بزرگی  ۀ(. ضربVickers 2005)اولین انتخابات آزاد پارلمانی در این کشور برگزار شد  -گرسرکوب

ر نفر از پانصدهزا ۀکه به ثبات و دموکراتیزاسیون اندونزی پس از استقالل وارد شد، کشتار وحشیان

ها و دیگر فعاالن اجتماعی گرا، فمینیستروشنفکران، نخبگان ملیآنها جمعیت این کشور بود که اغلب 

ساسی به فرآیند نهادینه شدن دموکراسی در عام گسترده که به طور ا(. قتلSlater 2004بودند )

های غربی انجام شدکه اندونزی آسیب وارد کرد، با حمایت ایاالت متحده و توافق ضمنی دیگر قدرت

 گفتمان ۀاین رخدادها، تأثیرات نامطلوبی بر توسع 100دانستند.دولت می کمونیستِ قربانیان را دشمنانِ

                                                           
نظیر بوتو در پاکستان، شیخ حسینه و خالده اند. بیوزیر زن برگزیده شدهجمهور زن یا نخستدر برخی از بزرگترین جوامع اسالمی، رئیس99

 (.Hoogensen and Solheim 2006ضیاء در بنگالدش، مگاواتی سوکارنو پوتری در اندونزی و تانسو چیللر در ترکیه )
 

ای از نخبگان که کنترل اقتصاد، و تجارت ( با همکاری عدهCIAین و کوبا، سازمان اطالعات مرکزی ایاالت متحده )های چاز انقالب سپ100

ت لوای گرا از آمریکای التین گرفته تا آسیا؛ تحالمللی را در دست داشتند و نیز رهبران نظامی قدرتمند، علیه بسیاری از حکومتمداران ملیبین

های سیاسی و اجتماعیِ سرنگون شده به ها که صدها هزار کشته همراه با حکومتمشیکودتا کردند. این خطاقدامات ضد کمونیستی، 

کردند، صورت گرفت های غربی را تأمین میهای دیکتاتوری که منافع ایاالت متحده و دیگر دولتجاگذاشت، به علت حمایت از رژیم

(Vickers 2005, p. 163; Slater 2004; Cribb 2002.) 
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داشت. جای شگفتی بود که با وجود تعداد اندک زنان در  عدالت اجتماعی، از جمله نمایندگی زنان

 یک زن به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. 2001عرصه رسمی سیاست، در سال 

شدند، اما همواره می طردسیاست  ۀبه شکل گسترده از عرصدر قرن بیستم اگرچه زنان اندونزیایی  

حضور داشتند افزایش یافت  1950    ۀگرایان دردههای سیاسی که با جنبش ملیدر کشمکش

(Parawansa 2005.).  به جامانده در میان بسیاری از گروه "مادرساالری"بخشی از آن به علت سنت

ز ، همچنان تداوم داشته است. پس امستعمرگی ۀهای قومی است که با وجود گرایش به اسالم و پیشین

حضور  هرچتد که ؛کرد محدود را  ومیدر حوزۀ عمزنان نقش سازوکارهای دولتی و حزبی استقالل، 

قانون  ۀخواهانانداز ترقیها با چشمای دولتی مانند قوه قضائیه، پلیس و دیگر وزارتخانهآنان در ساختاره

های محدود خود برای افزایش مشارکت هماهنگ بود. زنان اندونزیایی از جایگاه 1950اساسی سال 

اگرچه تعداد زنان در پارلمان اندک بود، اما این زنان در  ند.اشتعمومی زنان، بیشترین بهره را برد

ر روزهای ان دهای اصلی جنبش زنجهت افزایش تعداد زنان سیاستمدار بسیج شدند. یکی از استراتژی

ساختار سیاسی دولتی بود. در اولین  ۀ، آموزش زنان با استعداد دربار1950 ۀاولیه جمهوری در ده

هایی های زنان نیز ائتالف، در کنار کاندیداهای زن، سازمان1955سال  انتخابات عمومی اندونزی در

مانند اصالح قانون -های زنانهبا احزاب مختلف بر اساس توافق احزاب مبنی بر لحاظ کردن خواست

های فمینیستی و تعداد های سازمانهای حزبی تشکیل دادند. اما با وجود تالشدر دستورالعمل -ازدواج

درصدی تعداد نمایندگان زن 7تنها با افزایش  1955واجد شرایط رأی دادن، انتخابات زیاد زنان 

تری از دموکراسی هایی که سابقه طوالنیاورد با دستاوردهای دیگر دولتت. اگرچه این دسانجامید 

کل  %60دهنده بیش از اما برای فعاالن زن ناامیدکننده بود، زیرا زنان رأیموفقیتامیز بود   اندداشته

، جای آنان در انتهای منتخب.یکی از دالیل تعداد اندک زنان 101دادنددهندگان را تشکیل میرأی

سواد بودند و احزاب بر دهندگان در آن زمان بیهای حزبی بود و نیز این واقعیت که بیشتر رأیلیست

 Martynکردند )یدهندگان نیز آنان را انتخاب مگذاشتند و رأیهایی میهای رأی عالمتروی برگه

2004, p. 114.) 

در حالی که موضوع نمایندگی سیاسی زنان در دستور کار بسیاری از فعاالن حقوق زنان در اندونزی 

های زنان از جمله حقوق ازدواج، آموزش و ارث پرداخت. قرار گرفت، جنبش زنان به دیگر دغدغه

و ش برای نمایندگی زنان در دیکتاتوری سوهارترسید تالیکی از دالیل این روند، این بود که به نظر می

                                                           
حضور داشتند  1955روشن نیست که چه تعداد کاندیدای زن در انتخابات "( میگوید Elizabeth Martyn 2004, p. 115الیزابت مارتین )101

دهد که تعداد زنان نسبتاً اندک بوده است. ( نشان می1951اوت  27( و یوگیاکارتا )1951ژوئن  14های انتخابی میناهاسا )اما تجارب حوزه

زن در لیست انتخاباتی یوگیاکارتا به  15( و تنها نام Wanita 1953, p. 301نفر بود ) 577نفر از مجموع  34اهاسا تعداد زنان کاندیدا در مین

 (.Susanto 1951, p. 408خورد )چشم می
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های اجتماعی و تمرکز بر تغییرات اجتماعی و حقوقی که منجر به ایجاد ظرفیت 102به ثمر نخواهد رسید

 ۀسوهارتو که از دهدیکتاتوری  "نظم نوین"ران رسید. در دوتر به نظر میشد، استراتژیکزنان می

های کرسی دستیابی بهدر تمامی انتخابات حاکم بود و به طول انجامید، حزب وی 1998تا  1970

(. Sherlock 2009شد )می ممکنمجلس با پرداخت پول به رهبران احزاب یا مقامات حکومتی 

در نتیجه حضور زنان در پارلمان در دوران  .شدنمایندگی زنان توسط نخبگان ملی احزاب تعیین می

نیز حتی در آن زمان  و رسید %13به  1987ر سال که سرانجام د داشتحکمرانی سوهارتو نوسان 

 (.Parawansa 2005بیش از فرانسه و ایاالت متحده بود )

اگرچه تعداد نمایدگان زن پارلمان نسبتاً اندک بوده و در دوران دیکتاتوری سوهارتو کارآمد نبودند، 

در  بود دروسوکارنوزیر سابق مگاواتی دختر نخست ، 1998اما کمی بعد از سرنگونی وی در سال 

ر او  د جایگزین او شد که باعث شد اندونزی در گذار به سوی دموکراسی حرکت کند.   2001سال 

ماد به نسرعت به به حزب دمکراتیک برای مبارزه و استقرار دمکراسی پیوسته بود  1987سال 

از و ا ای عزل سوهارتو بر شد.مقاومت عمومی تبدیل شد و تهدید بزرگی علیه سوهارتو محسوب می

این حادثه باعث تظاهراتی در حمایت از مگاواتی شد  .به خشونت متوسل شد 1996رهبری در سال 

، 1999و وی را به یک قهرمان ملی تبدیل کرد. در پی آن، در اولین انتخابات آزاد پارلمانی در سال 

اواتی حمایت مردمی از مگ با وجود اینکه انتخابات حاکی از  را کسب کرد. رأیبیشترین مگاواتی  حزب

 دحتی اگر رئیس حزب باش که یک زنمتعقد نبودند  حزبی  رد م بود، اما نخبگان اوو رهبری قانونی 

ا ر که مردی کهن سال بود  بتواند ریاست جمهوری را بر عهده گیرد، در نتیجه عبدالرحمان وحید

وحید به علت تخلف و فساد در سال  عبدالرحمان. اوجمهور معرفی کردند و مگاواتی را معاون رئیس

عزل شد و مگاواتی ریاست جمهوری را برعهده گرفت و این امر نشان داد که بر خالف  2001

 ادعاهای نخبگان سیاسی مرد، مردم بیشتر خواهان پذیرش رهبران زن بوده اند تا نخبگان مرد.

قرار داد و اولین انتخابات قانونی  در مسیر دموکراتیزاسیون "اصالحات"مگاواتی، اندونزی را در دوران 

. ظهور فضای دموکراتیک جنبش زنان را در اندونزی به 103را از زمان استقالل اندونزی برگزار کرد

فتمان مدارانی که بر وجه جنسیتی گتسوی موضوع سطح پائین نمایندگی زنان سوق داد. فعاالن و سیاس

-طرفداری کرده و استدالل می عرصۀ سیاستجنسیتی در  برابریکردند، از دموکراتیک تأکید می

توانند از موضوعات زنان حمایت کنند، اما منافع زنان بدون کردند که اگرچه سیاستمداران مرد می

                                                           
ای گسترده از قدرت هپس اعتراض  1998سال حکومت کرد و در سال  32به قدرت رسید. او  1967سوهارتو بعد از سوکارنو در سال 102

 گیری کرد.کناره
 

رسید  %3/11به  2004نمایندۀ زن و این رقم در سال  %8/8برگزار شد با  1999اولین انتخابات عمومی در دوران اصالحات، در سال 103

(Parawansa  2005انتخابات عمومی در اندونزی هر پنج سال یک بار برگزار می .).شود 
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گیرندگان زن محقق نخواهد شد. اگرچه جنبش زنان اندونزیایی با موانع بسیاری، از حضور تصمیم

مواره رهبران فمینیستی، روبرو بوده است، اما ه دینیی و برانگیز و اختالفات ایدئولوژچالش ۀجمله کابین

هایی کرده است. از آنجایی بر اساس حق شهروندی برابر که در قانون اساسی اندونزی آمده، رایزنی

أکید ت قانون مساواتشود، جنبش زنان بر اجرای که حقوق در قانون الزاماً به حقوق در عمل ترجمه نمی

 104های جنسیتی قانونی بود.خواهان سهمیه( و Martyn 2004)اشت د

 ها در اندونزیاتخاذ سهمیه

گیری شود که به شکلروندۀ دموکراتیک نسبت داده میها در اندونزی به روند پیشاتخاذ موفق سهمیه

های و ارزش دست باال را دارندهای مسلمان در آن یک جامعۀ مدنی منتهی شده که دموکرات

(. در این بستر Hefner 2005شود )ترم شمرده میحگرایی فرهنگی در آن مکثرتدموکراتیزاسیون و 

های پارلمانی طرفداری کرده و حمایت بسیاری از اجتماعی، جنبش زنان اندونزیایی از اتخاذ سهمیه

گیری مدنی را به دست آوردند که باعث شکل -های اجتماعینخبگان سیاسی و دیگر سازمان

د. جنبش زنان به بسیاری از موضوعات جنسیتی مانند چندهمسری، ساختارهای سیاسی جدید ش

آموزش زنان و اصالح قانون خانواده پرداخت، اما اولویت را به حضور سیاسی زنان داد. فضای باز 

جنسیتی  برابری های عمومی راجع به موضوع شهروندی، دموکراسی ودموکراتیک باعث شد که گفتمان

 ۀجنب "بشری ۀحق اولی"اند به موضوع حضور سیاسی زنان به عنوان شکل گرفته و جنبش زنان بتو

های معطوف به افزایش تعداد زنان نماینده با موانع (. با وجود این، تالشMartyr 2003سیاسی بدهد )

ئین باشند و وضعیت پا عرصۀ سیاستبسیاری روبرو شد، به ویژه فقدان زنانی که مایل به ورود به 

 اجتماعی.-ت دسترسی محدود آنها به منابع اقتصادیاجتماعی زنان به عل

جنبش زنان اندونزیایی به عنوان یک بازیگر مهم در جامعۀ مدنی و فرآیند دموکراتیزاسیون به خوبی 

گر همکاری با دی ۀهایی بود که گذار دموکراتیک ایجاد میکند. این جنبش زنان به واسطفرصت ۀآماد

های زنان هایی با احزاب سیاسی و بخشرده حکومتی و ایجاد ائتالفهای گستهای زنان، رایزنیسازمان

آنها، در سالهای اولیه دوران اصالحات به بسیاری از اهداف خود دست پیدا کرد. برای مثال، اندونزی 

امضا کرد، بلکه مناظراتی راجع به  2000نه تنها کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را در سال 

وان به تهای جنسیتی را نیز آغاز کرد. از دیگر بازیگران مهم میانتخاباتی و اتخاذ سهمیهاصالح نظام 

نگاران، دانشگاهیان، احزاب سیاسی و نمایندگان پارلمان اشاره سازمان زنان جامعۀ مدنی، روزنامه

                                                           
نافع زنان بست رسیده و تأثیر نامطلوبی بر مهای جنسیتی به بنت نخبگان سیاسی، گفت که مبارزه برای سهمیهمگاواتی با آگاهی از مقاوم104

های تأثیر نبوده و سهمیهای که از سوی جنبش زنان شکل گرفت بی(. با وجود این، این گفته در بسیج گستردهMariyah 2003خواهد داشت )

 دند.اتخاذ ش 2003قانونی سرانجام در سال 
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ها در . بنابراین طرفداران سهمیه105های مسلمان و سکوالر استهای زنان شامل سازمانکرد. سازمان

ساالری بود، به این معنا ها اصل شایستهاندونزی با یکدیگر متحد شدند. استدالل اصلی مخالفان سهمیه

-که در انتخاب کاندیداها، صالحیت باید پیش از جنسیت در نظر گرفته شود. همچنین استدالل می

 (.Bylejoe and Seda, 2006کردند که به تعداد کافی زن با صالحیت وجود ندارد )

مطرح  2003تا  1999با تجدیدنظر در قانون انتخابات عمومی که توسط پارلمان جدید در سالهای 

میزان  ۀها دربارمیان طرفداران سهمیه های جنسیتی شدت گرفت. عدم توافقشد، تالش برای سهمیه

ا با تصویب ی و انتخاباتی وجود داشت. املیستهای و نظام درصد(، زمان معرفی 30تا  20ها )سهمیه

درصدی کاندیداهای  30 یۀتر شد و سرانجام در مورد سهمقانون انتخابات عمومی، جنبش زنان منسجم

 های باز در نظام انتخاباتی نمایندگیِلیستو نیز اعمال  2004های حزبی برای انتخابات لیستزن در 

جدید انتخابات عمومی در (. هنگامی که قانون Bylejoe and Seda, 2006به توافق رسیدند ) تناسبی

آور به غیر الزام ۀیا سهمی "نرم ۀسهمی"مبنی بر  2003در فوریه  65(1) ۀو ماد 2003دسامبر 

کند که جدید توصیه می ۀاین ماد  .استههایشان به ثمر نشستتالشرفت  تصور میتصویب رسید، 

 های انتخابیحوزهدر تمامی های کاندیداتوری خود لیستکاندیدای زن در  %30تمامی احزاب دستکم 

ضمانت اجرایی ندارد  ماده ( معرفی کنند، اما اینایمنطقهو در تمامی سطوح )ملی، ایالتی و 

(Parawansa 2005.)  ر د های انتخابیحوزههای داوطلبانه  بود!!  در عمل این یک قانون مبنی  سهمیه

اب آورند، انتخبه دست می حوزهئی که در هر احزاب به نسبت آرا  ، هستنده چندنمایند دارای اندونزی،

 حوزۀ انتخابیدر هر را کاندیدای زن  %30شد که دستکم شوند. بنابراین، به احزاب توصیه میمی

 باشد. %30، های انتخابیحوزهمعرفی کنند، نه آنکه تعداد کاندیداهای زن در تمامی 

ابات گر اصالحات مهم که برای انتخاز دی: باز لیستبسته به  لیستچرخش از نظام انتخاباتی 

بسته  لیستاعمال شد، تغییر قوانین انتخابات دولتی بود. در واقع حرکت مهمی از نظام  2004عمومی 

دهندگان، کاندیداهای مورد عالقه خود را انتخاب کنند داد رأیباز بود که اجازه می لیستبه نظام 

اعتبار کردند، رأیشان بیرا انتخاب می ها کاندیدافقط ر دهند )اگا رأیی که به حزب میه البته همراه ب

دادند و بعد به دهندگان ابتدا به حزب کاندیدای خود رأی میشد(. به عبارت دیگر، رأیمی

 (.Fealy and Sherlock 2009) 106کاندیداهایی از همان حزب

                                                           
های اسالمی، دسترسی زنان به عرصۀ توان گفت که فمینیستها حضور فعال داشتند. میهای زنان مسلمان در پذیرش سهمیهاکثر سازمان105

دانند. تنها نیروهای مخالف، احزاب کوچک سیاسی مسلمان و بخش نظامی پارلمان ملی بودند سیاست را با اسالم مغایر نمی

(Bylejoe and Seda, 2006, p. 206) 
 

به گستردگی حوزۀ برای آنکه کاندیدایی پیروز شود باید آراء معینی را به دست آورد که از تقسیم تعداد کل آراء معتبر در حوزۀ انتخابی 106

ین برای ها در یک حوزۀ انتخابی معآید. از آنجایی که بیشترین تعداد کرسیهای هر حوزۀ انتخابی( به دست میانتخابی  )تعداد کل کرسی
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ای بود بسته لیستبه نظام بسته به باز تا حدی به دلیل انتقادهای گسترده  لیستتغییر جهت از نظام 

کردند که کدام شد و براساس آن رهبران احزاب تعیین میاعمال می 1999که در انتخابات 

بسته،  لیستهای حزبی(. در نظام کاندیداها به پارلمان راه پیدا کنند )طبق جایگاه کاندیداها در لیست

زیرا رهبری نقش مهمی در انتخاب آنان  ند،ددامی ترجیحاشان را وفاداری به حزب منتخب، نمایندگانِ

در  کرد که فرصت کاندیداهای زن راباز تأکید می لیستداشت. جنبش زنان بر تغییر به سمت نظام 

د. اما با وجود سطح باالی بیسوادی ادافزایش می -لیستصرف نظر از جایگاه آنان در -انتخاب شدن

های باز در لیستفعاالن چندان امیدوار نبودند که این ماده،  ۀدهندگان و ماهیت پیچیددر میان رأی

، کمیسیون انتخابات 2003شناسایی عدم نمایندگی زنان به حد کافی مؤثر باشند. طبق قانون انتخابات 

ملی تشکیل شد که سازماندهی و نظارت بر انتخابات و نیز پیروی از مفاد جدید را بر عهده داشت 

(Sherlock and Fealy 2009.) 

های جنسیتی بود. اگرچه این ماده، ضعیف تالش اندونزی در جهت اتخاذ سهمیهاولین  65(1) ۀماد

های مختلف آن را محقق کرد و نشان داد که های جنبش زنان و همکاری با دیگر گروهبود اما پیگیری

 (.Bylesjoe and Seda 2006)انجامدمیهای جنسیتی قویتر های مستمر سرانجام به سهمیهتالش

بعد از تصویب قانون انتخابات  :ۀ واقعینرم به سهمی ۀاز سهمی -ها در اندونزیاجرای سهمیه

های اصلی جامعۀ مدنی با همکاری برخی از احزاب سیاسی، در سطح ملی ، سازمان2003در دسامبر 

ا هیتهای آموزشی مربوطه را تدوین و اجرا کردند. کانون تمرکز این فعالسازی کرده و برنامه ظرفیت

های بود. در این راستا، کارگاه 2004صالحیت برای انتخابات  صاحبآماده کردن کاندیداهای زن 

آموزشی در سطح گسترده با هدف آموزش کاندیداهای با استعداد زن برگزار شد که هدف آنها 

ات و بنظام انتخاباتی/سیاسی اندونزی، آمادگی زنان برای شرکت در انتخا ۀمردم دربار ۀآموزش تود

ها ها و نمایندگی زنان بود. این سازماناهمیت سهمیه ۀنیز کاندیداتوری و آموزش همگانی دربار

های جنبش زنان را تقویت المللی آغاز کرده و منابع و استراتژیهای بینهایی را با سازمانهمکاری

زنان  ثبت نامر های عمومی، جنبش زنان به موضوع مسئولیت احزاب دزمان با آموزشهم 107کردند.

 Bylesjoeها انجام دادند )های مستمری با احزاب با هدف اجرای سهمیهسیاسی دادند و رایزنی ۀجنب

and Seda 2006.) 

                                                           
کردند، دستیابی به رقم تعیین شده برای افراد دشوار بود. برای مثال، بود و اکثر احزاب در یک حوزۀ انتخابی رقابت می 12، 2004انتخابات 

رأی نیاز دارد  2000باشد، هر کاندیدایی حداقل به 20,000صندلی دارد،  10ای که اگر تعداد کل آراء معتبر در حوزۀ انتخابی

(2,000=10/20,000.) 
 

های جامعۀ مدنی به منظور آموزش کاندیداهای زن مورد انتقاد مخالفان قرار گرفت که معتقد المللی با سازمانهای بینهمکاری سازمان107

 (.Bylesjoe and Seda 2006, p. 262) "های خارجی باشداقدامات محلی نباید متأثر از ایده"بودند 
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، به افزایش چشمگیری در 2003های نرم در سال با وجود این، اولین انتخابات ِ بعد از اتخاذ سهمیه

، درصد نمایندگان زن در مجلس نمایندگان از 2004تعداد نمایندگان زن منتهی نشد. در انتخابات 

های داوطلبانه، برخی عوامل را روشن رسید. بررسی اجرای سهمیه %11به  1999در سال  2/8%

معرفی  2004کاندیداهای زن را در انتخابات  %30کرد. اکثر احزاب سیاسی  به طور کلی حداقل 

کرسی  550کاندیدایی که برای  7,754موع های انتخاباتی. از مجکردند، اما نه در تمام حوزه

اساس  بر-منطقه 69در حزبی که  24آنان زن بودند. از  %3/32کردند، مجلس نمایندگان رقابت می

درصدی را برای 30 ۀداوطلبان ۀهمیحزب س 8نها کردند، تمیرقابت  -باز لیستنظام انتخاباتی 

دم موفقیت نقش داشت: نخست، از آنجایی کاندیداهای زن اعمال نکردند. سه دلیل عمده در این ع

ها وجود نداشت، اسامی کاندیداهای زن اغلب در انتهای لیست قرار بندیکه هیچ الزامی در رتبه

توانستند به هر کاندیدایی رأی دهند، اما این دهندگان میبود و رأی "باز"گرفت. اگرچه لیست حزبی 

 %7/9دهندگان بود. تنها که علت آن هم بیسوادی رأی عملکرد در نهایت به ضرر کاندیداهای زن بود،

بندی اسامی آنان را در رتبه %8/16های حزبی، زنان را در ابتدای لیست قرار دادند و از تمامی لیست

دهندگان شود که احزاب اسامی کاندیداهای زن را تنها بنا به خواست رأیدوم معرفی کردند )گفته می

بندی پائین زنان از دف آنها افزایش حضور زنان نبوده است(. دوم، رتبهزن معرفی کرده بودند و ه

را کسب کردند، بر این وضعیت بسیار تأثیرگذار بود. حزب  رأیسوی دو حزب بزرگی که بیشترین 

حوزه های انتخاباتی اسامی  %1/20های پارلمان را به دست آورد، تنها در کرسی %43که  108ارکلگُ

ای بودند و ها، توصیهها معرفی کرده بود. از آنجایی که سهمیهول یا دوم در لیستزنان را در جایگاه ا

ریت ها آن چنان روشن نبود، اکثسهمیه ۀبیان الیح ۀنحوضمناً  و مجازاتی برای متخلفان به همراه نداشت

 کاندیدای زن %30انتخابی ۀاحزاب از آن سوء برداشت کردند. در نتیجه به جای آنکه در هر حوز

 (.Bylesjoe and Seda 2006کاندیدای زن معرفی شد ) %30در سطح کشور  ،معرفی شود

ای شد برای بخشی از نمایندگان زن، انگیزهدر کسب درصد رضایت 2004عدم موفقیت انتخابات 

های اجباری باشند. در انتخابات بندیتر با رتبههای جنسیتی قویجنبش زنان که خواهان سهمیه

فی از فعاالن حقوق زنان و سیاستمداران تشکیل شد که موارد قانونی بیشتری را برای ، ائتال2009

ای همعرفی کاندیداها از سوی احزاب اعمال کند، زیرا احزاب اغلب مانع از دسترسی زنان به فعالیت

رابری اصول دموکراسی و ب ۀهای قانونی بر پایشدند. در این راستا، این ائتالف خواهان سهمیهسیاسی می

 اندونزی به آن اشاره شده است. 1945شد که در قانون اساس 

تصویب شد که تمامی احزاب سیاسی را ملزم به معرفی دست کم  10/2008قانون  2004در سال 

 55 ۀها، مادکرد. به منظور اجرای مطلوب سهمیههای حزبی میلیستتمامی کاندیداهای زن در  30%

                                                           
108 Golkar 
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به  و 109شود )در واقع شبه زیپی است(شاره کرده که نظام زیپی گفته میبندی ااین قانون به نظم رتبه

کاندیدای مرد، نام یک کاندیدای زن را قرار  دو موجب آن تمامی احزاب باید حداقل بعد از اسامی

های شبه بسته را نیز لیست 10/2008قانون  214 ۀ(. افزون بر این، مادSuryakusuma 2009دهند )

زیپی و تضمین انتخاب یک سوم ر راستای یاری رساندن به اجرای نظام شبهداند که دمجاز می

(. در این قانون International IDEA and Stockholm University 2010نمایندگان زن باشد )

های تخصیص کرسی"شود که ها تبدیل میهمچنین مشخص شده است که چگونه آرا به کسب کرسی

های انتخاباتی است، و اولویت به اس تعداد آراء کسب شده درحوزهقانونی به احزاب سیاسی بر اس

های لیست. طبق این ماده، "و بیشتر از آن را به دست آورده باشند %30شود که کاندیداهایی داده می

کنند و دهندگان، هم کاندیداها را انتخاب میحزبی هم باز هستند، هم بسته: باز به این معنا که رأی

از آراء الزم برای کسب کرسی پارلمان را به دست آورده  %30کاندیداهایی که بیش از .هم احزاب را

های باقیمانده بنا بر و بسته به این معنا که کرسی .کنندباشند، به طور مستقیم به پارلمان راه پیدا می

-تکه به صورت سه در میان نام یک کاندیدای زن اس-های حزبیبندی کاندیداها در لیسترتبه

 .یابندمیاختصاص 

های قانونی تبدیل شد که های داوطلبانه به سهمیهبندیرتبه 10/2008بر اساس قانون در عمل  

شد. با این حال، فقدان ضمانت اجرایی برای متخلفان بر پیروزی مهمی برای جنبش زنان محسوب می

عداد زنان ت ۀرسانی عمومی دربارها تأثیرگذار بود. کمیسیون انتخابات ملی ملزم به اطالعاجرای سهمیه

بندی منتشر نکرد در هر لیست انتخاباتی بود، اما هیچ اطالعی راجع به پیروی احزاب از قاعده رتبه

(Sherlock 2009.) 

، تنها چند 2008متأسفانه دوران پیروزی کوتاه بود. در دسامبر  :های دادگاه قانون اساسیچالش

مبنی بر  10/2008قانون  214 ۀ، دادگاه قانون اساسی، مادهاماه پس از تصویب قانون سهمیه

های حزبی را در پاسخ به دادخواست دو کاندیدای مرد و بندیهای باقیمانده به رتبهاختصاص کرسی

های جنسیتی بودند، مغایر با قانون اساسی اعالم کرد. طبق این چهار حزب سیاسی که مخالف با سهمیه

 شدبه احزاب مغایر با قانون اساسی و غیردموکراتیک اعالم  هادادخواست، تخصیص کرسی

(Suryakusuma 2009 و )به جای جایگاه کاندیداها در لیست )که در اغلب موارد حاصل " قرار شد

 Ardani) "نهایی باشد ۀکنندتعیین به کاندیداها   زنی حزبی میان احزاب است(، تعداد واقعی آراچانه

and Kanadi 2009پذیرفتند ند فرانسه، سیاستمداران مرد تجدیدنظر در نظام انتخاباتی را نمی(. همان

                                                           
شود. اما در مورد اندونزی، قرار دادن نام یک زن بعد اسامی یک در میان زنان و مردان کاندیدا در یک لیست گفته مینظام زیپی اغلب به 109

 از هر سه کاندیدای مرد نیز گاهی نظام زیپی خوانده میشود که نظام شبه زیپی درستتر به نظر میرسد.
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های جنسیتی منجر شد. نخبگان سیاسی مرد اندونزی که ها سرانجام به معرفی سهمیهتا آنکه مخالفت

های جنسیتی داشتند، ناگهان لیست بسته های انتخاباتی پیش از سهمیهاعتراض اندکی نسبت به لیست

بندی کاندیداها را لغو کرد و لیست شبهرتبه ۀوکراتیک اعالم کردند. دادگاه انتخابات، قاعدرا غیردم

ها بر اساس تعداد آراء کسب شده توسط کاندیداها، تخصیص زیرا کرسی ،زیپی را ناکارآمد اعالم کرد

 کرد.پیدا نمی

های سیاستگذارییشتر را  گام مهمی به سوی دموکراتیزاسیون ب 214 ۀها لغو مادمخالفین سهمیه

دانستند. آنان بر این باور بودند که انتخاب مستقیم نمایندگان، افزایش انتخاباتی اندونزی می

های انتخابی را به همراه خواهد داشت. این تصمیم به پاسخگویی نمایندگان پارلمان نسبت به حوزه

به مبارزات انتخاباتی از سوی  معنای افزایش رقابت میان کاندیداهای درون یک حزب و تشویق آنان

، جنبش زنان اندونزی این قاعده را اماهای آن. خط مشیخودشان بود نه وابستگی به حزب و 

های الزم برای زنان برای رسیدن به نمایندگی پارلمانی را از غیردموکراتیک اعالم کرد زیرا فرصت

 (.Ardani and Kanadi 2009برد )میان می

 برابریه کرد کادگاه قانون اساسی، تنها قاضی زن، ماریا فریدا ایندراتی، استدالل مین نُه قاضی دبیاز 

 Surjakusumaسیاسی تأکید کرد ) ۀجنسیتی در حوز برابریو بر اهمیت  زنان در قانون اساسی آمده

)که اسامی زنان  55 ۀماد ،بسیار مهم در تصمیم دادگاه اشاره کرد. مخالفان یبه تضاد او 110(.2009

بندی حزبی ها را به رتبه)که بخشی از کرسی 214 ۀبعد از نام سه کاندیدای مرد قرار گیرد( و ماد

دادن به زنان نسبت درصدی با اولویت30های داد( به چالش کشیدند و استدالل کردند که سهمیهمی

دادگاه اعالم دهندگان را از میان برده است. اگرچه به کاندیدای مرد باصالحیت، آزادی انتخاب رأی

و همچنین با تعهد اندونزی برای همیاری  1945قانون اساسی  55 ۀبا ماد ایجابیاقدامات کرد که این 

المللی حقوق سیاسی و مدنی و هم در کنوانسیون که هم در کنوانیسون بین-زنان در فرآیندهای سیاسی

اش این بود که ا حکم صادرههماهنگ است، ام -بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان آمده است

مغایر با قانون اساسی است و حق حاکمیت فرد، حق جهانی برابری و آزادی بیان و مشارکت 214 ۀماد

با تمرکز بیش از حد بر  اوقاضی، همکاران  این  (. طبق نظرSri Adhiati 2009برد )ها را از بین می

مبنی بر قانون  ایجابیگرفتند، زیرا اقدامات ننظر  دیگر را در ۀند در حالی که ماداهشدیک ماده گمراه 

 (.Suryakusuma 2009)میباشدبر اساس هر دو ماده کارآمد  10/2008

                                                           
110 

کرد: زنان نیمی از جمعیت هستند )استدالل بر اساس عدالت(؛ زنان حمایت می های جنسیتی بر اساس چهار استداللقاضی ایندراتی از سهمیه

توانند منافع زنان را نمایندگی کنند به علت برخی تضادهای ذاتی منافع تجارب متفاوتی از مردان دارند )استدالل بر اساس تجربه(، مردان نمی

 (.Suryakusuma 2009مهمی برای دیگر زنان هستند ))استدالل بر اساس منافع گروهی(؛ و زنان سیاستمدار الگوهای 
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اصالحات بنیادین  ۀمسیر اندونزی به سمت دموکراسی دربردارند :2009نتایج انتخابات پارلمانی 

دهندگان به همراه داشت ی رأیهایی را برابرانگیز بوده است. این تغییرات سردرگمیو گاهی بحث

اب ها، اثرات منفی بر انتخمربوط به سهمیه ۀکه همراه با سطح باالی بیسوادی و برگشت نسبی ماد

داشت. نظام انتخاباتی اندونزی از نظر دانشمندان علوم سیاسی یکی  2009کاندیداهای زن در آوریل 

تغییرات اساسی شامل: افزایش تعداد کرسی 2009ست. در انتخابات ا ها در دنیاترین نظاماز پیچیده

 ۀ)و ایجاد حداقل آستان 38تا  24؛ افزایش تعداد احزاب رقیب از از 650به  550ها در پارلمان از 

های انتخابی آوردن کرسی از سوی حزب(؛ و افزایش تعداد حوزهدستدرصدی آراء ملی برای به5/2

 .شود(های انتخابی کمتر میحوزه تردگیگس)که در نتیجۀ آن  77به  69انتخاباتی از 

های آمیزتری منجر شد که مهمترین علت آن افزایش تعداد حوزهرقابت ۀاین اصالحات به مسابق

به این معنا که هر حزب باید برای کسب کرسی در هر  ؛شدن هر حوزه بودزمان کوچکانتخابی و هم

ارت دیگر، بر اساس حکم دادگاه قانون اساسی که آورد. به عبحوزه، تعداد بیشتری از آرا را به دست 

، تنها کاندیداها و احزاب شناخته شده میباشد بی معنیتا حد ریادی   های احزابدر لیست بندیرتبه

تی کافی برای مبارزه انتخابا ۀشان بودجد، در حالی که زنانی که خورندشانس خوبی برای کسب آرا دا

 5/2و آستانه  38به  24ند. افزون بر این، افزایش تعداد احزاب از شو، بسیار متضرر میشته باشندندا

 کند، زیرا هیچ یک خواهاندرصدی برای کسب کرسی، به شکل فزاینده رقابت حزبی را تقویت می

-تدس. بسیاری از احزاب برای بهندنیست میباشند "آمیزمخاطره"که بنظر انها  معرفی کاندیداهای زن 

گان مانند فوتبالیست ها ویا خوانند اجتماعی ۀاستمداران معروف یا افراد برجستبیشتر، سی رأیآوردن 

کمتر شناخته شده تقریباً ناممکن  کنند که رقابت با آنها برای کاندیداهای زنِرا معرفی می ممعرف

چهار برابر شد؛ و اگرچه  2009انتخابات در های حزبی در لیست معروف  است. تعداد این افراد

(. Soeriatmadja 2009) به دست آوردندزیادی  رأیاز آنان فاقد تجارب سیاسی بودند، اما بسیاری 

اندکی از آنها  ۀنبود، با این حال، عد 2009در واقع این پدیده به نفع کاندیداهای زن در انتخابات 

 حوزۀ سلطانِ (، همسرRatu Hemasِ(. از آن جمله، راتو هماس )Adjusuf 2009توانستند پیروز شوند )

گذرد آنچه که در ایاالت متحده میمانند   تا حدی اگرچه این پدیده 111اش، به پیروزی رسید.انتخابی

تر کرده و موضوعات جدیدی سیاسی اندونزی را پیچیده ۀکاندیداها صحن نوع، اما حضور این میباشد

 برای جنبش زنان به وجود آورده است.را 

                                                           
111The Jakarta Post “Record Number of Female Legislators Elected into the House” May 27 2009: secNational, 
available from http://www.thejakartapost.com/news/2009/05/27/record-number-femalelegislators-elected-
house.html   And The Jakarta Post “Sultan's Wife Wins Most Votes, Secures DPD Seat” April 23 2009: sec 
National, available from http://www.thejakartapost.com/news/2009/04/23/sultan039s-wife-wins-most-votes-
secures-dpd-seat.html 
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 زی پس از سوهارتونظام انتخاباتی اندون -5-1جدول 

سال 

 انتخابات

درصد 

 زنان

 هاسهمیه نظام انتخاباتی و نوع لیست انتخاباتی

دهندگان لیست بسته: رأی تناسبینظام انتخابات نمایندگی  8/8 1999

ها به احزاب به کنند. تخصیص کرسیاحزاب را انتخاب می

نسبت آراء کسب شده در هر منطقه است. سطح پاسخگویی 

 پائین است. ۀهای انتخابیپارلمان به حوزه نمایندگان

 بدون سهمیه

ان به دهندگرأی لیست باز: تناسبیِانتخابات نمایندگی نظام  3/11 2004

دهند. اگر حزبی همراه با کاندیدا حزب و به کاندیدا رأی می

شود. کاندیداها باید میزان اعتبار میانتخاب نشود، آرا بی

را  (حوزۀ انتخابی گستردگی /بیحوزۀ انتخاسهمیه )آراء کل 

 برای پیروز شدن به دست آورند.

کاندیداهای بسیار اندکی آن میزان معین را برای ورود مستقیم 

دهندگان در آورند، زیرا تعدادی از رأیبه پارلمان به دست می

گذارند. در نتیجه، های رأی، برای کاندیداها عالمت میبرگه

 کند.ای حزبی را مختل نمیهاولویت رأی دادن آنها لیست

 -2003/12قانون انتخابات عمومی

زنان برای لیست ۀسهمی ۀدرصد داوطلبان30

 بندی.های حزبی، اما بدون نظم رتبه

ن بر اساس قانو :"نیمه باز" تناسبیِنظام لیست نمایندگی  18 2009

دهندگان می، رأی2009تصویب شده برای انتخابات سال 

رأی بدهند.  منفردکاندیداهای یا توانستند به حزب 

آورند مستقیم کاندیداهایی که حداقل آستانه را به دست می

مانده بر اساس های باقیکردند و کرسیبه پارلمان راه پیدا می

کرد که بر اساس بندی لیست حزبی اختصاص پیدا میرتبه

زیپی است )بعد از نام هر سه کاندیدای مرد، دست سهمیه شبه

شود(. با این همه، دادگاه کاندیدای زن معرفی میکم نام یک 

زیپی را ملغی و شبه ۀها به شیوقانون اساسی اختصاص کرسی

ها باید تنها بر اساس تعداد آرا اختصاص عالم کرد که کرسیا

 پیدا کند.

 (2010های لیست باز )از پایان سال نظام

ترا از لیس منفرددهندگان، کاندیداهای بر این اساس، رأی

را  رأیکنند. کاندیداهایی که بیشترین های حزبی انتخاب می

ها را کسب خواهند کرد. اما رأیبه دست آورند، کرسی

توانند تنها به احزاب رأی دهند که در این صورت دهندگان می

ها برای حزب خود خواهد آراء آنان در راستای تعداد کرسی

 ۀنندکده شده تعیینی که صرفاً به احزاب دائبود. بنابراین، آرا

کند و نسبتی با هایی است که حزب دریافت میتعداد کرسی

 ها ندارد.تخصیص کرسی نحوۀ

 10/2008قانون انتخابات عمومی 

درصدی زنان در لیست30 ۀ: سهمی55 ۀماد

زیپی الزامی شبه ۀشیو اساسهای حزبی بر 

 است.

 66و  53: بر اساس مواد مجازات متخلفان

کمیسیون انتخابات ملی  10/2008قانون 

های حزبی از باید بررسی کند که آیا لیست

کنند یا سهمیه کاندیداهای زن پیروی می 30%

دهندگان خیر. با این حال، جدا از اینکه رأی

کنند، های حزبی را بررسی میتمامی لیست

-هیچ مجازاتی برای احزاب متخلفی که سهمیه

جود زیپی را رعایت نکنند، وشبه ۀهای اولی

 ندارد.

Sources: Constructed from data in (Parawansa 2005; Sherlock 2009 (.  
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همانند . با وجود تغیرات قانونی  دنای مثبت و منفی دارهای قانونی اندونزی منظرهبه طور کلی سهمیه

به ها از کرسی %18زنان بودند. در مجموع  2009کاندیداها در سال  %30، 2004انتخابات سال 

بر  در تمامی انتخابات پیشین، بود.  %3/11، 2004زنان اختصاص پیدا کرد که این میزان در سال 

درصدی کاندیداهای زن در هر منطقه را نادیده گرفتند و  30اکثر احزاب آستانه  خالف روح قانون 

اندیداهای ک بنابراین، اسامیبه عبارت دیگر کاندیدای زن در سرتاسر کشور معرفی کردند.  %30تنها 

، در دند که احتمال چندانی برای پیروزی نداشتفتنقرار گر ایهای انتخابیدر لیست حوزه اغلب زن

های واقعی برای متخلفان و نیز این واقعیت که ها ناکارآمد شدند. فقدان مجازاتنتیجه سهمیه

ا این استدالل ب -منتشر نکردکمیسیون انتخابات ملی اسامی احزابی را که از این قانون پیروی نکردند را 

 (.Sherlock 2009ها نقش داشتند )یهدر تضعیف قانون سهم -که قانون مربوطه در این مورد ابهام دارد

 %3/11رفت، منجر نشد )تنها از به آن میزانی که انتظار می ها به افزایش نمایندگان زن،. اجرای سهمیه

های جنسیتی برپایه سه عامل اصلی قیت سهیمهرسید(. موف 2009در سال  %18به  2004در سال 

های انتخاباتی؛ درستی، ای موجود مانند نظامها با چارچوب نهادهاست: چگونگی هماهنگی قانون سهمیه

ای هازیگران و نخبگان سیاسی از سهمیهها؛ و سرانجام اینکه آیا بشفافیت و جزئیات قانون سهمیه

ها به طور اساسی (. در مورد اندونزی، سهمیهMatland 2006لفند )کنند یا با آن مخاجنسیتی حمایت می

های برگرفته از اشتباهات گذشته مبنی بر ریزی شدند. آموزههماهنگ با نظام انتخاباتی دولتی برنامه

ارند، باعث شد که طرفداران معرفی زنان در حوزه های انتخابیی که احتمال چندانی برای پیروزی ند

کاندیداهای زن  %30زیپی را با این هدف بپذیرند که دست کم یک سوم از بندی شبهها، رتبهسهمیه

اتی ا نظام انتخابیافتنی معرفی شوند. این ماده بهای دستهای انتخابیه برای جایگاهدر تمامی حوزه

ند. های بسته نیز تاحدی از آن پیروی کنهماهنگ بود، اما مستلزم آن بود که لیست تناسبی نمایندگیِ

های موجود در لیست بندی کاندیداها )که افراد جایگاهاین موضوع، با توجه به فساد مربوط به رتبه

کردند( بسیار حساسیت برانگیز شد. با وجود این، هنگامی که حزبی را از رهبران احزاب خریداری می

دگی افزایش تعداد نماین بندی لیست حزبی را غیرقانونی اعالم کرد، پتانسیلدادگاه قانون اساسی، رتبه

افزون زیپی را تضعیف کرد. بندی به شیوه شبهزنان نیز کاهش یافت. بنابراین، قانون جدید معنای رتبه

ها فاقد آن میزان از جزئیاتی بود که مانع از سوء برداشت شود. نه تنها مجازاتی بر این، نحوه بیان سهمیه

ها باید برای هر لیست در هر منطقه اعمال که سهمیهبرای متخلفان وجود نداشت، بلکه این موضوع 

ها در تعداد کل کاندیداهای هر آن سوء برداشت شد و میزان سهمیه شود نیز نادیده گرفته شده یا از

حزب در سرتاسر کشور اعمال شد. افزون بر اینها، اکثر احزاب سیاسی، اغلب قضات دادگاه قانون 

  ،ندباشهمگی مرد میکه تقریبا  ،همچون کمیسیون انتخابات ملی اییاساسی، نخبگان سیاسی و نهاده

ن اراها ابراز کردند. با این حال، جنبش زنان و طرفددکی نسبت به حمایت و اجرای سهمیهتعهد ان
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کردند که میها شرکت دادند، در دادگاهها  که همزمان کاندیداهای بالقوه را آموزش میسهمیه

 سلطۀ عمقهنده دبگان سیاسی را به دست آوردند. مورد اندونزی نشاندهندگان و نخحمایت رأی

 هاهمیهسدرسی مهم برای طرفذاران   اندونزیتجربه  زنان  سیاست اندونزی است. ۀر عرصبپدرساالری 

ئیباشد. شاید اگر زنان و فعالین اجتماعی اشنائی عمیقتری با تجربههای دیگر کشورها داشتند 

 بیشتری دست یابند.های دست آورد تخاذ کنند وبهای موثرتری امیتوانستند استراتژه

 گیرینتیجه

های نوظهور، به شکل های قانونگذاری جنسیتی تقریباً جدید، به ویژه در دموکراسیاگرچه سهمیه

شود، اما بسیاری از کشورها هنوز در فرآیند سازگار کردن جزئیات با هدف بهترین ای اعمال میفزاینده

نسیتی های جست که سهمیهجهان اکشور در نخستین ، سیتی اجرا شدنی هستند. آرژانتینسهمیه جن

ها انجام داده که به قانونی را اتخاذ کرد، اصالحات متعددی در قانون انتخابات در رابطه با سهمیه

 ها نمونهزنان در پارلمان منتهی شده است. در بستر کنونی جهانی، طرفداران سهمیه حضور موفق

، فعاالن حقوق زنان هنوز دهند. در فرانسه و اندونزیژانتین را الگویی برای کشورهای خود قرار میآر

ر ند. در ههست ای موفقیک نظام سهمیه دستیابی بهراه پیدا کردن بهترین استراتژی برای  ۀدر میان

 نند.ها و نخبگان سیاسی باید به سه عامل عمده توجه کاجرای کارآمدی، طرفداران سهمیه

ای قانونی که با ساختارهای دولتی ست که برای یک نظام سهمیها هامسئولیت طرفداران سهمیهاین 

های . سهمیهکنندهای غیرضروری اجتناب حال از پیچیدگی عین درو  موجود سازگار باشد فعالیت کنند

زنان را کاندیداهای  لطبه غ ای هماهنگ نیست زیرا احزاب،قانونی در فرانسه با نظام اکثریتی دو دوره

بهترین سازگاری را با نظام   هاسهمیه سعی بر ان شد که دانند. در اندونزی، اگرچه می "آمیزمخاطره"

اند. ها نقش داشتهمل مهم دیگری در ناکارآمدی سهمیه، اما عواشته باشدانتخاباتی موجود آن کشور دا

بسته ساسی استدالل کردند که لیست بسته یا نیمهبرای نمونه، نخبگان سیاسی مرد در دادگاه قانون ا

اتی اصلی برای نظام انتخاب ۀدادگاه انتخابات مستقیم را گزین مغایر با مفاد قانون اساسی است. این

به ناکارآمدی دست دادند  که ها را از توزیع کرسی کنترل احزاب سیاسی. در نتیجه اندونزی اعالم کرد

های ها که در کنار دغدغهیهخوبی است برای طرفداران سهم ۀاین، آموزهای جنسیتی منجر شد. سهمیه

سیاسی، بستر تاریخی، ایدئولوژی و ساختار سیاسی، باید درک روشنی از قانون اساسی و فلسفه شکل

های قانون اساسی در های فرانسوی که از آرمانگیری آن وجود داشته باشند، همچنین برای فمینیست

 گرفتند.روندی و برابری جنسیتی و نیز ترویج مشارکت سیاسی رسمی زنان بهره میجهت حمایت از شه

های قانونی که برای متخلفان نیز از عوامل مهم هستند. سهمیههاییها و مجازاتبیان مفاد سهمیه ۀنحو

فاقد این سه عامل باشند، ناکارآمد خواهند بود. بدون تعهد قوی و قانونی دولت و نخبگان سیاسی 
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ان تبدیل ها به مواردی سطحی و فاقد بنییاسی زنان، سهمیهجنسیتی یا توانمندسازی س برابرینسبت به 

 های مؤثر برای متخلفان هستند؛ قانونشوند. همانگونه که بیان شد، فرانسه و اندونزی فاقد مجازاتمی

ها احزاب متخلف را کند و قانون اندونزی در رسانهفرانسه مجازات مالی بسیار محدودی اعمال می

های جنسیتی را رعایت ن از حضور احزاب متخلفی که سهمیهکند؛ درحالی که آرژانتیانگشت نما می

 جلوگیری می کند. در انتخابات نکرده اند

ر طی فرآیند اتخاذ و ها باید نقش و اثر بازیگران مهم سیاسی را دسرانجام آنکه طرفداران سهمیه

که قادر به ه و اتحادهایی را مرکب از بازیگران اصلی تشکیل دهند ها بررسی کرداجرای سهمیه

سیاست باشند. در فرانسه و آرژانتین همکاری محکمی میان جنبش زنان و احزاب  ۀاثرگذاری در عرص

گیر جنبش های چشمسیاسی )یا کمیته های زنان احزاب( وجود دارد؛ اما در اندونزی با وجود تالش

 توان این گونه استدالل کرد که اگر جنبش زنان در اندونزینگرفته است. می زنان چنین وضعیتی شکل

توانست احزاب سیاسی و بازیگران اصلی را متوجه اهمیت حضور سیاستمداران زن در فرآیند می

تی های جنسیاب سیاسی این کشور نسبت به سهمیهدموکراتیزاسیون و عدالت اجتماعی کند، احز

توانست مانع از حکم دادگاه قانون اساسی شود که نتیجهها مین گونه همکاریبودند. ایپاسخگوتر می

گر همانند دی-ای آنهاهای قانونی کارآمد و نیز اجرها بود. بنابراین، اتخاذ سهمیهاش ناکارآمدی سهمیه

مستلزم توجه دقیق به جزئیات مختلف است. -هااشکال سهمیه
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   ششم  فصل

 ادشده: بنگالدش و روانهای رزرو های کرسیسهمیه

 کشورها: بنگالدش و رواندا مشخصات

 بنگالدش

 آسیای جنوبی: :موقعیت جغرافیایی

 (2010میلیون نفر )ژوئیه  156 ::جمعیت

 %6/9؛ هندو %5/89مسلمان : :مذاهب رایج

 از پاکستان غربی و بنگال شرقی )هر دو با اکثریت جمعیت مسلمان( 1947در سال    :مشخصات مهم تاریخی

 1,600تشکیل دادند، اگرچه با فاصله  1955هندِ بریتانیا جدا شدند و کشور جدید پاکستان را در سال 

پاکستان شرقی مستقل  1971سال در آزادیبخش بار خون هاینپایید و پس از جنگکیلومتری! این ترتیبات دیری 

نسانی بسیاری به همراه داشت؛ به ویژه های اشد و به بنگالدش تغییر نام داد. جنگ آزادیبخش بنگالدش هزینه

زنان بنگالی که قربانیان جنایات جنگی بودند و تجربیات دردناکی داشتند از جمله قتل و تجاوز سیستماتیک که 

اولیه دولت  ۀها اثری منفی بر شالودتاکتیک نظامی ارتش پاکستان بود. نیازی به گفتن نیست که این قساوت

های سیاسی مداومی را، از کودتای ثباتی، این کشور بی1971نی آن داشت. از سال بنگالدش و ظهور جامعۀ مد

های متعدد پارلمان، تجربه کرده است. اگرچه زنان حق رأی داشته اند، حزبی و تعلیقنظامی گرفته تا حاکمیت تک

دو زن،  1991سال گیری دولتی محدود بوده است. با این حال، از های مهم تصمیماما حضور آنان در جایگاه

) و شیخ حسینه از لیگ عوامی )تا 1991-1996و  2001-2006گرای بنگالدش )ضیاء از حزب ملی هخالد

 اند.وزیری رسیده( به نخست1996-2001و 2008-کنون

 را داشت. 129کشور، رتبه  169،بنگالدش در میان 2010در سال  :انسانی ۀبر اساس شاخص توسع رتبه

الدش نظام دموکراسی پارلمانی و چندحزبی دارد، اگرچه دو حزب لیگ عوامی و حزب ناسیونالیست بنگ: :نظام سیاسی

 کنند.بسیار اندکی کسب می رأیبنگالدش به تسلط بر انتخابات گرایش دارند و باقی احزاب 

ال ه مدت پنج ساین کشور یک پارلمان ملی دارد که اعضای آن با رأی مردم از حوزههای انتخابیه ب :نظام پارلمانی

( برای زنان کنار گذاشته شده که به نسبت آراء کسب %13کرسی ) 45کرسی،  345انتخاب میشوند. از مجموع 

 شده توسط احزاب، به آنان اختصاص مییابد.

را  أیرگیرد که در آن کاندیدایی که بیشترین بنگالدش از نظام اکثریتی ساده بهره می :نظام انتخاباتی پارلمانی

کثریت اترین شکل نظام اکثریتی/پیروز خواهد بود. این، ساده هنمایندهای انتخابی تکرده باشد، در حوزهکسب ک

 است.نسبی 
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نویس قانون اساسی اتخاذ شدند، و در زمان تهیه نخستین پیش 1972های رزرو شده در سال کرسی :نوع سهمیه

شود، و با توجه به میزان آراء کنار گذاشته می( برای زنان %13کرسی پارلمان ) 345کرسی از  45که در آن 

 شود.کسب شده احزاب، میان آنها تقسیم می

، هنگامی که پاکستان )هم غربی و هم شرقی( از هندِ بریتانیا جدا شد، 1947در سال  :حق رأی زنان و انتخابات

ه الدش کنونی( استقاللش را بزنان و مردان حق رأی به دست آوردند. بعد از آن، هنگامی که پاکستان شرقی )بنگ

 تائید شد. 1972دست آورد حق رأی زنان و مردان در قانون اساسی 

(، اطالعات مربوط به واجدین شرایط با 2008) %26/85در انتخابات قبلی پارلمان:  :دهندگان واجد شرایطرأی

 توجه به جنسیت آنها، در دسترس نیست.

 45نفر شامل  64( زنان بودند. این%5/18نفر ) 64عضو،  345جموع از م :(2008زنان در پارلمان )انتخابات 

ت زنی که به صور 19های رزرو شده انتخاب شدند، همچنین زنی بودند که توسط احزاب سیاسی برای کرسی

درصدی تعداد نمایندگان زن 50افزایش بیش از  2008.  انتخابات پارلمانی سال یابندمیمستقیم به پارلمان راه 

 بت به انتخابات گذشته به همراه داشت.را نس

 

 

 رواندا

 آفریقای مرکزی :موقعیت جغرافیایی

 (2010میلیون نفر )ژوئیه  11 :جمعیت

 %15؛ توتسی %84: هوتو :های قومیتیگروه

 %6/4، مسلمان %1/11 112نتیستدوَ؛ اَ%26، پروتستان %5/56رومی کاتولیک  :مذاهب رایج

می ، گروه قو1962، سه سال پیش از استقالل این کشور از بلژیک در سال 1959در سال  :مشخصات مهم تاریخی

ه شدند و کشت های بعدی، هزاران توتسیحکومت پادشاهی توتسی را سرنگون کردند. در سال هوتو، یعنی اکثریت

ام ن . فرزندان این تبعیدشدگان بعدها یک گروه شورشی بهتبعید شدندهزار نفر به کشورهای همسایه  150حدود 

یک جنگ داخلی به راه انداختند. این جنگ همراه با  1990پرستان رواندا تشکیل داده و در سال میهن ۀجبه

به اوج خود رسید و به قتل  1994های قومی را تشدید کرد که در آوریل تغییرات متعدد سیاسی و اقتصادی، تنش

های توتسی، رژیم هوتو را سرنگون کرده و رششو 1994 ۀر توتسی و هوتو منجر شد. در ژوئیهزا 800عام حدود 

-هبه رواندا بازگشت آوارگانبه جای گذاشت. از آن زمان اکثر   هوتو آوارۀمیلیون  2دود به کشتارها خاتمه داد، اما ح

ای هند اما چندین هزار نفر در کشور همسایه یعنی جمهوری دموکراتیک کنگو باقی ماندند. تالش برای بازسازیا

سیاست شد. زنان خواهان آن بودند که دولت انتقالی،  ۀحضور مستمر زنان در اجتماع و عرصنگ موجب پس از ج

بات گیری سیاسی را تضمین کند. اولین انتخاتصمیم ۀکند که حضور بلندمدت زنان در عرصهایی را اتخاذ استراتژی

 برگزار شد. 2003ها در سال جمهوری پس از کشتارو اولین انتخابات ریاست 1999محلی رواندا در سال 

                                                           
112 Adventists 
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 را داشت. 152کشور، رتبه  169،روندا در میان 2010در سال  :انسانی ۀبر اساس شاخص توسع رتبه

شود. این جمهور با آراء مردم برای مدت هفت سال انتخاب میرواندا نظام جمهوری دارد که رئیس :نظام سیاسی

د. با کنناحزاب متعدد در انتخابات شرکت کرده و رقابت میکشور همچنین دارای نظام چندحزبی است که در آن 

پرستان رواندا اکثریت آراء پارلمانی را به دست آورده است. احزاب باید میهن ۀ، جبه2003این حال، از سال 

 د.نرا برای کسب کرسی در مجلس نمایندگان به دست آور عمومیآراء  از حد نصاب %5حداقل 

خبگان سنا اکثراً توسط دیگر ن ءنظام پارلمانی شامل سنا و مجلس نمایندگان  است. اعضا: نظام انتخاباتی پارلمانی

عضو است که توسط رأی مردم انتخاب  53شوند. مجلس نمایندگان شامل سیاسی برای مدت هشت سال انتخاب می

برای مدت پنج سال های معلولین و جوانان نفر از طرف سازمان 3های محلی و زن از سوی ارگان 24شوند؛ می

 شوند.انتخاب می

ای پارلمان هشود که در آن کرسیاعمال میتناسبی در رواندا نظام نمایندگی  :نظام انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی

 یابد.می تخصیص دهنماینهای انتخابی چندشده در حوزهکسببه نسبت آراء 

، 2003اتخاذ شدند. طبق قانون اساسی رواندا در سال  2003رزرو شده در سال  انتخاباتی هایکرسی :نوع سهمیه

ها توسط شورای زنان رواندا پُر شود. این کرسیکرسی برای زنان نگه داشته می 24کرسی پارلمان،  80از مجموع 

 شوند.شوند که دو زن از هر ایالت )استان( انتخاب میمی

 به حق رأی دست پیدا کردند. 1961از استقالل، در سال زنان و مردان رواندایی پس  :حق رأی زنان و انتخابات

(، اطالعات مربوط به واجدین شرایط با توجه 2008) %5/98دهندگان واجد شرایط در انتخابات قبلی پارلمان:رأی

 به جنسیت آنها، در دسترس نیست.

 جهان است کهری در ؛ تنها کشو%3/56نفر ) 45عضو،  80از مجموع    : (2008زنان در پارلمان )انتخابات 

های رزرو شده زن توسط شورای زنان برای کرسی 24نمایندگان زن را در پارلمان دارد( زن  هستند. بیشترین 

 زن به صورت مستقیم انتخاب می شوند. 21شوند، در حالی که معرفی می
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 های رزرو شده: بنگالدش و روانداکرسی

ت گاه و نیرویی در جهگر قرار باشد رواندا به سوی موفقیت حرکت کند زنان، تکیهاکه دانست رئیس جمهور ما می"

 (الوسی انیومبا) "شوند.های ملی این کشور میپیشرفت

 ه خاطرب – "کشور مادرِ"ست که اغلب به نام ا الوسی انیومبا، سناتور پارلمان رواندا ، از آنِگفته این

(. در سال Hinojosa 2008شود )خوانده می -س از بحرانهایش در جهت بازسازی رواندای پفعالیت

عام های قومی رواندا، سناتور اینومبا کمیسیون اتحاد رواندا و قتل ناشی از ، پس از پیامدهای1994

، جنسیت و  خانواده همچنین  اولین وزیر او  113ها را تشکیل داد.کمیسیون آشتی میان هوتوها و توتسی

 دادن اسکاندر آن دوران با حمایت دیگر زنان رواندایی بر تدفین مردگان، او   .امور اجتماعی بود

رایط ش     او و همکارانشنظارت کرد. پس از کشنار وسیع قومیتی   ملی همکارهایو گسترش  آوارگان

سرپرستی تقریباً تمام نیم میلیون کودک یتیمی که پدر و مادرشان را در کشتارها از دست واگذاری 

 (.Institute for Inclusive Security 2009)  ندکرد فراهم  های داوطلببه خانواده داده بودند

ز که دوران بازسازی پس ا مناطقیداستان سناتور انیومبا در سرتاسر دنیا منعکس شد، به ویژه در 

 کردند.بحران و ناامیدی شدیدی را تجربه می

از  باری دولت جدید خود،پس از جدایی خونز، زنان در بنگالدش نقش مهمی در بازسامنوالبه همین  

 هزاران  اوتسو ق رحمیبی، ایفا کردند. پس از آنکه ارتش پاکستان با 1971پاکستان در دسامبر 

، این زنان بودند که برای بازسازی کردندتجاوز  غیرنظامی را کشت و به ده ها هزار زن بنگالدشی 

 Boseکرده و به موضوع فقر و عدم توسعه پرداختند ) مجدد بنگالدش به پاخاسته، به قربانیان توجه

2005.) 

ای طبیعی اغلب هبال یا پس از کشمکش و جنگ وست  که  ا ان حاکی از  مشاهدات قرنهای جدید

 در این پروسه  شرکت میکنند.  با هدف بازسازی جامعه  در حوزۀ عمومیحضور چشمگیر با  زنان 

های فرضیه این صورت وشوند  توانمند میند اهمنع بود هاعرصه اینمعموال از شرکت در زنان که

  Ballington and Dahlerup)ه میشود دیکشاجتماعی و فرهنگی مربوط به نقش زنان به چالش 

2006)   Paxton 2007 .   پشت  را  بحرانو حساس بازسازی  ۀمرحلمغموال پس از  انکه  جامعه  اما

  یکننداتخاذ م هائی که دولت هابر اثر برنامه و سرانجامیافته  تقلیل حضور عمومی زنان سر گذاشت 

                                                           
 ها مراجعه کنید به:هوتوها و توتسیهای میان برای اطالعات بیشتر در مورد خصومت113

Mamdani 2001; Mamdani 1996; Gourevitch 1998; Magnarella 2001 
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ر د جنگ جهانی دوم دوران  شاید تجربه زنان شود.معکوس می مردساالرنه  کایدئولوژیو فشارهای 

و  هاکار در کارخانهبه  ، زنان   جنگ  در دورانبسیاری از کشورهای غربی گویاترین مثال باشد.  

وزۀ دوباره به حجنگ پایان  پیوستند. اما پس از بودجنگ برای مردان رزو شده که پیش از  ، صنایع

ظور به من  را بر ان داشت که ها و فعاالن حقوق زنانفمینیستاین تجربیات  خصوصی رانده شدند.

-میمهای تصبرای جایگاه  جنسیتی ۀمتنوع سهمیهای عمومی، استراتژیحوزۀ مقابله با حذف زنان از 

حوزه عمومی  در حول و حوش پیشنهاد کنند و یرای محقق کردن رایزنی کردند و در  گیری دولتی

 پرداختند.  گفتمان ان به 

الملل و حتی نخبگان سیاسی ، اقدامات معطوف به تشویق و حفظ بین ۀهای زنان، جامعامروزه، جنبش

-گذاری را پیگیری میگیری و قانونهای تصمیمبه ویژه در جایگاه-های عمومیحضور زنان در عرصه

 "ردیبه فمنحصر"های ویژگی آنهازیرا  "حرف جدیدی برای گفتن دارند"زنان معتقدند کنند. برخی 

توان به پرورش فرزندان، تمایل کمتر به فساد و تمایل بیشتر به حفظ صلح دارند که از آن جمله می

سیتی جن پذیریِها حاصل جامعهو مهارتها ها بر این باورند که این ویژگی، اکثر فمینیستامانام برد. 

نظر از  (. صرفSapiro 1998; Bourque and Groossholtz 1998نه طبیعت ذاتی زنانه ) ؛است

ه ویژه در که زنان، ب توانند منکر شوندتنها معدودی میها فرهنگی باشند یا طبیعی، اینکه این ویژگی

 هستند و از بازسازی اجتماع خود پس هاویژگین یافته صنعتی، اغلب دارای ایکشورهای کمتر توسعه

این  بر زده جنگ مناطقاند. بنابراین، فعاالن کشورهای غیرصنعتی یا از دوران بحران حمایت کرده

کنند، در حالی که فعاالن دنیای صنعتی برآنند که سیاست هم تأکید می ۀهای زنان در عرصویژگی

در هر دو  114های دموکراسی و عدالت است.ارزش ۀایسیاست بر پ ۀحضور زنان در عرص افزایش

های رزرو کرسی ،تربا سابقه های جنسیتیسهمیه  یکی از محبوبیت ایجادصورت  این گفتمان ها به 

 کمک شایانی کرده است.باشد می فصلمو ضع این که شده،  

یم. پردازرای زنان میشده  بهای رزرو کرسی ۀسهمیاتخاذ  ۀهای اصلی درباردر این فصل به استدالل

های پارلمانی برای زنان است که در های رزرو شده به معنای کنار گذاشتن تعدادی از کرسیکرسی

ها اغلب در تر شده است. همانگونه که در فصل سوم اشاره شد، این نوع سهمیههای اخیر متداولدهه

                                                           
ا در ههای متفاوتی دارند. برای نمونه، گفتمان سهمیههای انتخابی مختلف دنیا در تأکید بر تقویت نمایندگی سیاسی زنان دیدگاهحوزه114

ه ندرت کنند، در حالی که در دنیای غربی بویزه در آفریقا، بر خصایص منحصر به فرد زنان تأکید میکشورهای در حال توسعه و غیرصنعتی، به 

ز دالیل شدۀ برابری جنسیتی است. یکی اهای دموکراتیک و مفاهیم پذیرفتهچنین است. در غرب تقاضا برای نمایندگی برابر، بر اساس آرمان

های اخیر که مفاهیم برابری جنسیتی و لیبرالیسم ضعیف هستند، جنبش زنان در پی  راسیاین موضوع شاید این واقعیت است که در دموک

رهایی، های جنسیتی زنان باشد و در نتیجه در چنین بست-های دیگری با هدف شناسایی عدم نمایندگی زنان است که برگرفته از نقشاستراتژی

 تر باشد.پذیرفته
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این کشورها در آفریقا قرار دارند و  اکثر 115شود.یافته اعمال میهای نوظهور و کمتر توسعهدموکراسی

-یطوالن ۀهای رزرو شده، تاریخچهای ملی روبرو بودهاند. با این حال، کرسیبسیاری از آنها با بحران

در هند اعمال  1930 ۀها در اوایل دهد. این نوع سهمیههای پارلمانی دارنتری از دیگر انواع سهمیه

د، االجرا هستنهای رزرو شده از لحاظ قانونی الزما کرد. کرسیگذشته رواج پید ۀشد و دوباره در دهمی

های قانونی که حداقل انون انتخابات ملی؛ اما با سهمیهخواه در قانون اساسی آمده باشند، خواه در ق

ها حضور زنان در قوۀ د. اگرچه این سهمیهنکند، تفاوت دارحضور زنان در قوۀ مقننه را تضمین می

واع بسیار کمتر از دیگر ان نسبت ذکرشده برای زنان اغلب در گذشته میکند، امامقننه را تضمین 

  %30در برخی موارد این میزان حدود  جدیدا  یا کمتر از آن، گرچه %10حدود -ستا هاسهمیه

خوانده میشود که زن محور نیست. با توجه به صوری ، نمایندگی ها سهمیهاین  اندک هایاست. میزان

 هایی که سطح بسیار پائینی از نمایندگیهای رزرو شده، این استراتژی در دولتبودن کرسیاالجرا الزم

در این کشورها وجود های رزرو شده شود. دالیل متعددی برای محبوبیت کرسیزنان دارند، اتخاذ می

-شمکشکی، عوامل پس از یتللی و فراملالمآن از تأثیرات دموکراتیزاسیون، عوامل بین ۀدارد که دامن

ه حضور ان دادن این کای در راستای نشهای سیاسی گرفته تا فشارهای جنبش زنان به عنوان استراتژی

ود. رسیاست با صلح، امید، همکاری و حتی دموکراتیزاسیون در پیوند است، به کار می ۀزنان در عرص

ای هاند، پیشرفتردههای ملی را تجربه کبسیاری از این کشورها به ویژه آنهایی که اخیراً بحران

زیر  توان به مواردها میاین پیشرفت ناند. از مهمتریمشارکت سیاسی زنان داشته ۀتاریخی در زمین

 اشاره کرد:

x  نُه کشور در حال توسعه )اغلب آفریقایی( به حضور گسترده بیش از 2010تا نوامبر ،

در فصل سوم مراجعه  3-2)به جدول  اندیافتهدرصدی نمایندگان زن در پارلمان دست  30

 کنید(.

x های جنسیتی در کشورهای در حال توسعه چهار برابر گذشته اتخاذ سهمیه ۀدر ده

در فصل سوم مراجعه کنید(. کشورها  3-1یافته بوده است )به جدول کشورهای توسعه

 بریبراه ست که با ها هستند و رواندا اولین کشور در دنیاریقایی اکنون پیشگام اتخاذ سهمیهآف

 ت.سا هان سهمیهای موفق اجرایجنسیتی در پارلمان دست پیدا کرده است. این امر حاکی از 

x رفداران ط نوین یهااستراتژ ابتکار ها بازتاب تعهدات، آمادگی وگسترش سریع سهمیه

المللی بین ۀ، نخبگان سیاسی و جامع یتیی و فراملجنسیتی شامل پژوهشگران و فعاالن مل ۀسهمی

                                                           
کشور  14شوند که کشور اعمال می 16های رزروشده هم هست، در حال حاضر در ه شامل کرسیهای قانون اساسی کبرای نمونه، سهمیه115

بندی پایین یا متوسط قرار ، در رتبه2008از این مجموع )به استثنای فرانسه و آرژانتین( بر اساس گزارش توسعۀ انسانی سازمان ملل در سال 

 (.Interntional IDEA and Stockholm University 2009دارند )
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 است.

های بزرگی در راستای نمایندگی طور کلی، اگرچه تعداد اندکی از کشورهای در حال توسعه گامبه 

ظر از ن و موضوع عدم نمایندگی زنان، صرفحدود است م ها دستاورداند، اما این سیاسی زنان برداشته

مبود ک و چاره جوئی در رقع این است  سطوح صنعتی شدن، همچنان واقعیت گریزناپذیر دنیای کنونی

 الزمه گسترش دمکراسی و عدالت اجتماعی میباشد. 

ای نهشوند. رواندا پیشیدر این فصل دو نمونه از کشورهای در حال توسعه، بنگالدش و رواندا بررسی می

های رزرو شده داشته است، در حالی که بنگالدش با وجود کرسی ۀموفق در اتخاذ و اجرای سهمی

، همچنان از سطوح پائین 1980 ۀمله رؤسای جمهور از اوایل دهاز جداشتن رهبران سیاسی زن 

نمایندگی سیاسی زنان برخوردار است. در ادامه به برخی عوامل موفقیت رواندا و برخی عوامل عدم 

 شود.موفقیت بنگالدش اشاره می

 

 بنگالدش

عدها به صورت در هندِ مستعمره آغاز شد که ب 1930 ۀشده در ده رزرو انتخاباتیهای کرسی ۀسهمی

هند، پاکستان و بنگالدش مجزا شد. با وجود این تاریخچه، هیچ یک از این کشورهای آسیای جنوبی 

صرفاً کاستی  نه و ی است. این موضوع برآیند عوامل متعددنیافتندجنسیتی در پارلمان دست  برابریبه 

اخلی، یافتگی، جنگ دن، توسعهها. برخی از این عوامل عبارتند از گذشته استعماری منطقهنظام سهمیه

ی وب کردن سیاست ملی و نمایندگو از طرف  دیگر بی اهمیت محص جنبش زنان بخشی از  گرایینخبه

های انتخاباتی که از و نظام  ،که حضور  فعال در دل جامعه دارند جنبش زنان و ازطرف بخش دیگر

به طور کلی خصایص کشورهای کمتر د. بسیاری از این عوامل، ننککاندیداتوری زنان حمایت نمی

های نهادی یافتگی و زیرساختاریافته هستند. بنگالدش با وجود آن که  دارای سطح پائین توسعهتوسعه

 در بدو تدوین قانون اساسی و  های رزرو شده را با هدف بهبود نمایندگی سیاسی زنان کرسی ۀسهمی

موفق   هاهسهمیاست. اما به دالئل متعدد این   هکرد اتخاذپس از استقالل از پاکستان  یانتخاباتنظام 

ها در کشورهای در حال کند تا عوامل دیگر مربوط به سهمیهموردی کمک می ۀاین مطالعاند. نبوده

د، به ویژه کننها در پیشبرد یا ممانعت از نمایندگی زنان ایفا میکه سهمیهرا همچنین نقشی  و توسعه

تین نخس. بنگالدش یکی از گرفته شود در نظر  ،یراث استعمار هستنددر شرایطی که متأثر از م

تواند برای طرفداران میو مطالعه تجربه آن  کرده های قانونی را اتخاذکشورهایی بود که سهمیه

 .آموز باشددرسنمایندگی سیاسی زنان گسترش 
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 بستر تاریخی

های رزرو شده، زنان حضور رسیکه با وجود ک 116بنگالدش کشوری بسیار فقیر و پرجمعیت است

شترک م مستعمرگیِ چشمگیری در پارلمان ندارند. مشکالت چندوجهی این کشور برخاسته از تاریخ

از هند، به عنوان پاکستان شرقی و سرانجام جنگ داخلی  1947ثمر آن در سال با هند، جداشدن بی

ک کشور مستقل منتهی شد است که به استقرار بنگالدش به عنوان ی 1971ویرانگر و خونین 

(Ajoob and Subrahmanyam 1972اما حتی با وجود استقالل، بنگالدش همچنان دستخوش بی .)باتی ث

ای هسیاسی و بالیای طبیعی است. در چنین شرایطی، گرچه تعداد زیادی از فعاالن حقوق زنان و سازمان

دولت هنوز در بهبود نمایندگی زنان در کنند، اما توسعه و کاهش فقر فعالیت می راستایزنان که در 

ست های متعدد سیاسی روبرو بوده ارده است. پارلمان بنگالدش با بحرانحاصل نک توفیقیانجمن ملی 

تا آن که زمان برگزاری انتخابات جدید به حالت تعلیق درآمد؛ اما تضاد شدید میان دو حزب حاکم 

باعث شده که یکی از این دو، انتخابات را تحریم و حزب ناسیونالیست بنگالدش( اغلب  ی)لیگ عوام

کنند، چرا که زنان کنند. افزون بر این، احزاب سیاسی به ندرت کاندیداهای زن را معرفی می

 ه، خانم خالد1991شوند. با وجود این از سال یا فاقد مهارت دیده می "آمیزمخاطره"کاندیداهای 

-1001و  2008-)تاکنون 118یخ حسینه( و خانم ش1991-1996و  2001-2006) 117ضیاء

آسیای  ۀقهای جنسیتی در منطتاریخی سهمیه ۀوزیری رسیدند. بررسی مختصر پیشین) به نخست1996

رآیندهای مباحث و ف برجنوبی )شامل هند، پاکستان و بنگالدش( و نیز تحلیل نهادها و عوامل اصلی مؤثر 

 .دهدها در بنگالدش نشان میاذ و اجرای سهمیهبر سر اتخرا  یها، موانع گوناگونمربوط به سهمیه

 

 های رزرو شدهکرسی

. ستا ها در کشورهای در حال توسعه، بسترهای تاریخی آن کشورهااساس مباحث مربوط به سهمیه

گانگان و نفوذ بی استعمار ۀبنگالدش، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، میراث عظیمی از دور

                                                           
 میلیون نفر. 150بنگالدش هفتمین کشور پرجمعیت دنیا است ، با جمعیتی بیش از 116
وارد عرصۀ سیاست شد و به تدریج به ریاست حزب ناسیونالیست بنگالدش رسید. وی  1981خالده ضیاء پس از ترور همسرش در سال 117

با وجود مخالفت رژیم نظامی، همچنان به مبارزه ادامه داد و دوبار به هایی تشکیل داد و در زمان قدرتش با هفت حزب سیاسی دیگر ائتالف

کنند دستاوردهای خالده ضیاء را ای تالش میوزیری را بر عهده گرفت. اگرچه عدهپارلمان راه پیدا کرد و سرانجام به مدت ده سال نخست

ت همسرش حاکی از توانایی و هوش سیاسی ضیاء در متحد به ترور همسرش نسبت دهند، اما انتخاب وی بعد از سپری شدن ده سال از فو

 کردن افکار عمومی بود.
در  اششیخ حسینه رئیس حزب مردم )لیگ عوامی( بوده است. هنگامی که او در خارج از کشور بود، پدر و تقریباً تمامی اعضای خانواده118

ه کشورش بازگردد، اما پس از بازگشت به ریاست حزب مردم به وی اجازه داده نشد که ب 1981یک کودتای نظامی ترور شدند. تا سال 

 رسید، سپس به پارلمان راه پیدا کرد و سرانجام برای دو دوره، نخست وزیری را برعهده گرفت.
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های بلندمدت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی منجر شده است. این میراث باعث دارد که به آشفتگی

هرآنچه ابل، با مقاند، پذیرفته نشوند و در که ارتباطی با نفوذ استعماری داشتههایی سیاستگذاریشده 

 چند اندک از ظلم و ستم دارد، مقابله شود. ای هرکه نشانه

ها و گروههای رزرو شده برای زنان، کاستوط به کرسیمرب ۀاید 1920 ۀامی که بریتانیا در دههنگ

ی حول حوش اثرات مثبت و منفی جنجال برانگیزهای بحثرا در هند مطرح کرد،  دینیهای محروم 

کرسی  41و همینطور  هااقلیت ی برایئها، سهمیه1935با  الیحه حکومت  سرانجام  شد. آغاز ان

معین کرد  -مرکزی مجلسداد محدودی در التی و تعای ۀمقننمجالس برای زنان در 

(John 2000, p. 3828; Rai 2008, p. 92; Hasan et al. 2005, p. 407.) 

گرایان هندی از جمله گاندی، رهبر جنبش آزادیبخش هند، از منظر بسیاری از روشنفکران و ملی

ریتانیا درت استعمارگر باتحاد هندیان و تضعیف مقاومت در برابر ق بردنبرای از بینها تالشی سهمیه

معتقد بودند از آنجایی که ی در این شرایط، رهبران ضد استعمار (. p.22 2003, Raman) 119بود

تعداد بسیار اندکی از هندیان بر سرنوشت خویش حاکمیت دارند، بنابراین نمایندگی سیاسی برای 

ی اهای اجتماعی حاشیهور گروهاندکی نیاز به حض ۀعداز طرف دیگر   ست.ا معناکامالً بی "محرومان"

ای هسیاستگذاریبسیاری از نهایتا   .کردنددر ساختارهای سیاسی دولتی را رد می و زنان را و محروم

شدند که به جدا شدن هند و پاکستان در شامگاه استقالل در  دینیهای ساز کشمکشزمینه ابریتانی

 منجر شد.  1947

ت، دانسگرا و ضداستعماری میزمان خود را بخشی از جنبش ملی از آنجایی که جنبش زنان هند در آن

 رابریبامتیازی، هدف های سیاستگذاریکرد که این جنسیتی مخالفت کرده و استدالل  هایبا سهمیه

تأسیس شد خواهان حق  1926که در سال  120زنان هند همۀ ۀکنگرکند. هندیان را تضعیف میمیان 

ع فارغ از هر نوو  برابر"شدن لکیت یا میزان سواد، همچنین حق انتخابرأی همگانی فارغ از هر نوع ما

 (.Hasan et al. 2005. p. 406; Raman 2003, p. 22بود ) "امتیاز

قرن  ایلهایی است که جنبش زنان هند در اودهندۀ گسترۀ تنافضات و تنشتر نشانهای دقیقبررسی

ای جنسیتی همربوط به سهمیه یود. مباحث امروزروبرو ب با آنها -های جنسیتیدر رابطه با سهمیه-بیستم

ین ها در اهای مربوط به سهمیهگفتمان ۀتاریخچ مالحظۀتوان بدون در هند )و نیز بنگالدش( را نمی

پیش  دورۀهای زنان در هند در (. سازمانJohn 2000منطقه و در قرن گذشته به درستی درک کرد )

های رزرو شده برای زنان استقبال همان ابتدا از کرسیاز هندی زنان،  ریسراس از استقالل، مانند انجمن

                                                           
گان و دهندبود که هدف از آن جداسازی رأی 1932های اقلیت، جایزۀ جمعی بریتانیا در سال های بریتانیا برای گروهای از سهمیهنمونه119

 (.Rai 2008. P. 92; Hasan et al. 2005. p. 407های رزرو شده بر اساس دین و کاست بود )کرسی
120All  India Women’s Congress  
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-و فرمان بریتانیا مبنی بر جداسازی رأی "نجس"کاست استمرار کردند اما هنگامی که گاندی علیه 

ها برای اقلیت )و زنان( روزه گرفت، از حمایت خود دست کشیدند. گاندی معتقد دهندگان و کرسی

یاسی س یشود. در این مورد، زنان توانمندمیی ها باعث تقویت و تداوم تمایز کاستبود که این شیوه

نند. ک را به جنبش ناسیونالیستی ثابت شانخود را قربانی کردند تا وفاداری خود را به گاندی و تعهد

، از این برای زنان را کرسی رزرو شده  41و اختصاص  ، 1935تصویب  الیحه  با این حال، پس از 

کردند. بنابراین  زن به قوۀ مقننه راه پیدا 56، 1937کرد و در انتخابات  برداریبه شدت بهرهنون قا

مناسبی برای مشارکت زنان در عرصه سیاسی بود و پایگاه مهمی در قوۀ  ۀهای رزرو شده زمینکرسی"

ریق مستقیم ازط (. همچنین جنبش زنان Hasan et al. 2005, p. 407) "مقننه برای آنان فراهم کرد

ی حق رأ"کرد. اگرچه جنبش زنان خواهان  مصالحه با بریتانیا در مورد حق رأی زنان و غیر مستقیم

ه شهرنشین پذیرفت و آنچنان ک مناطقبریتانیا را در مورد حق رأی زنان در  پیشنهاد بود، اما "همگانی 

 به کیفیت و کمیت یبرابراهمیت "اشاره کرده جنبش زنان استدالل کرد که    Mary John ری جانم

که زنان شهرنشین تا حد زیادی  بودشود )تأکید از نویسندگان است( که حاکی از آن داده  "آراء زنان

 گفتمانی  ،وتا حدی در نتیجه این پذیرش (. همزمانJohn 2000, p. 382دهند )رأی می "به درستی"

معیار گزینش  "ایستگی و فقط شایستگیش"ادعا میکرد  ها شکل گرفت که با محور مخالفت با سهمیه

این گفتمان های روشنفکری  شرایط اجتماعی زنان و  تبعض علیه کاست های  .نمایندگان باید باشد

 مذهبی و اجتماعی را کامال نادیده میگرفت 

های رزرو شده مانع از پذیرش آنها در هندِ ها و کرسیاستعماری و غیرمردمی سهمیههای ریشه

سیاسی  داد تا به مشارکتبه استقالل از بریتانیا را اولویت شد. در آن زمان، جنبش زنان  یاستعماراپس

ها در هند و مباحث مربوط به سهمیه 1947زنان. با وجود این، در پی استقالل و جدایی در سال 

سبت به نمتفاوتی  رویکردهای  کشور پاکستان شکل متفاوتی به خود گرفتند و هر یک از این دو

ود، در بهم  ن شامل بنگالدشهای رزرو شده در پیش گرفتند. پاکستان، که در آن زماوضوع کرسیم

 ۀکه هند این ایده را تا اواخر ده در حالی ،این نوع سهمیه  را برای زنان معرفی کرد 1950 ۀاوایل ده

س مؤسسان درصد( برای زنان در مجل3رد میکرد. اگرچه در پاکستان تنها دو کرسی )کمتر از  1980

های محلی هم بسط پیدا کرد زیرا ح حکومتهای رزرو شده به سطدر نظر گرفته شد، اما کرسی

کردند که حقوق و مشارکت سیاسی زنان نه تنها برای پیشرفت نخبگان سیاسی پاکستان استدالل می

تیبانی با پش پاکستان (. جنبش زنانMumtaz 1998زنان، بلکه برای توسعه کشور نیز ضروری است )

تعداد هین کرسی  توانست  ۀها مبارزپس از سال 2002در سال   سرانجام    سایر سازمانهای مدنی 

 تغیر دهد (%5/17کرسی ) 342از مجموع  60 ها را به

( IDEA and Stockholm University 2010 .) 
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د جدا شده بود، از هن 1947بنگالدش به عنوان ایالت پاکستان شرقی که در شامگاه استقالل در سال 

استقالل  هب یک جنگ خونین و به دنبال  ها علیه نظامیان پاکستان شورش کردندبنگال 1971در سال 

های انسانی هنگفتی به همراه داشت؛ به ویژه زنان بنگالی هزینه 1971. جنگ آزادیبخش سال رسید.

ظامی ارتش های نکه تاکتیک-که قربانیان جرایم جنگی از جمله تجاوز سیستماتیک و کشتارهای مداوم

دولت بنگالدش و ظهور  ۀهای اولی(. این فجایع اثرات منفی بر بنیانBose 2005شدند) -پاکستان بودند

های مستمر سیاسی را تجربه کرده است ثباتیبی 1971مدنی آن داشت. این کشور از سال  ۀجامع

ی متعدد پارلمان بوده است. اگرچه زنان هاحزبی و تعلیقآن از اشغال نظامی تا حاکمیت تک ۀکه دامن

گیری دولتی محدود بوده است. از سوی دیگر، های تصمیمحق رأی داشتند، اما حضور آنان در جایگاه

شده  ه و غیردولتیهای خیریفقر شدید اکثریت جمعیت باعث جذب بسیاری از فعاالن زنان به سازمان

دولت  اند. همزمان، بی ثباتیدش تأثیرگذار بودههای حکومت بنگالگذاریسیاست ۀاست که بر توسع

گر ها و دیاست که فمینیست شده نمایانگر آن قوانین  و  هاسیاستگذاریو و ناتوانی آن در اجرای 

بی  را یدولت و نهادهای سیاسیباشند. انها  تمرکز بر روی  خواهان تغییرات اجتماعیاجتماعی فعاالن 

به  عدودیمهای بسیار ؛ بنابراین تا همین اواخر فعاالن و سازمان بینندمیتاثیر به حال اکثریت جامعه 

 ۀاند. در نتیجه، با وجود تاریخچهای رزرو شده توجه کردهکرسی ۀریزی و اجرای سهمیچگونگی برنامه

ها در این منطقه، بنگالدش در افزایش تعداد نمایندگان زن در پارلمان ناموفق بوده طوالنی این سهمیه

ر د و نیز عوامل گوناگونی کهشده در بنگالدش های رزروت. در بخش بعدی اتخاذ و اجرای کرسیاس

 .شوند، بررسی میاندداشته تأثیرسطح پائین نمایندگی زنان 

 زنان "صوری"ها در بنگالدش: نمایندگی سهمیه اتخاذ

وند شبه کار برده میهای جنسیتی بنگالدش اصالحاتی هستند که در مورد سهمیه  121"کنار گذاشتن"

های محلی/قانونگذاری اشاره دارد. اصطالح ها برای زنان در ارگانو به  اختصاص تعدادی از کرسی

ای هاست که در رابطه با تضمین و حفظ مشارکت گروه استعماریهای دارای ریشه "کنار گذاشتن"

ه زمند حفاظت دولتی هستند ندهند که نیاپذیر است. به این معنا، زنان گروهی را تشکیل میآسیب

انداز بر رفتار سیاسی (. این چشمChowdhury 2003سازد )بررسی اقداماتی که آنان را توانمند می

یه ا به حاشهای رزرو شده اثرگذار بود و نمایندگان زن پارلمان رمربوط به انتخاب زنان برای کرسی

ن اقدامات موقتی در قانون اساسی جدید در نظر های جنسیتی در بنگالدش به عنواراند. در ابتدا سهمیه

آن به توانمندی واقعی زنان منجر شده و دیگر نیازی  ۀسال 15تا  10عمال گرفته شد، با این امید که اِ

هرگز به تعداد چشمگیری در طول این قانون به اجرای آنها نباشد. اما نمایندگی زنان در بنگالدش 

 ۀهمیس  بهر حال.ثر صورت گرفت  این قانون بی اتمدید  و اصالح وبحثهای زیادی حول و حوش  نرسید

                                                           
121 Reservation 
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های رزرو شده قانون مربوط به کرسی-وجود نداشت 2001جنسیتی برای انتخابات عمومی اکتبر 

ای مبنی بر افزایش تعداد ، الیحه2004. در سال ه بودبه پایان رسید 2001برای زنان در آوریل 

به تصویب رسید.  345های پارلمان تا و نیز افزایش تعداد کرسی 45به  30های رزرو شده از کرسی

 مربوطه ۀروز پس از تصویب الیح 45این سهمیه، طی چراکه این اقدام بسیار بحث برانگیز بود، 

 هااز این کرسی 2001 اکتبر  انتخابات های کسب شده در، به نسبت کرسیالزماالجرا شد. و احزاب 

های عمومی انتخاب شدند همچنان تعداد زنانی که برای کرسی 6 -1س جدول بر اسا مند شدند. بهره

سیار بدر سطح  ن تعداد زنان در پارلما و تصحیخ قانون انتخابات هااجرای سهمیه بدونو حداقل است 

های کرسیهای رزرو شده، دروازههای اصلی ورود زنان سهمیه ا ینطور بنظر میاید کهماند.باقی میپائین 

نسبت  درصدی 50افزایش  2008در انتخابات دسامبر .  اگرچه نداهرلمان بنگالدش باقی ماندبه پا

بسیاری از  مستقیما به پارلمان انتخاب شدند. زن 19 و در تعداد زنان رخ داد به انتخابات قبلی

ست و نه ا هاحاکی از نمایشی بودن سهمیه 122پژوهشگران برآنند که تعداد اندک نمایندگان زن 

بنابراین بررسی  (. Chowdhury 2003; Panday 2008) به توانمندی زنان هدات نخبگان سیاسی آنتع

درسهای  ، نعنی نقش نخبگان سیاسی و جنبش زنا، یبنگالدشدر  هاهای فرآیند اتخاذ سهمیهکاستی

 را بررسیای برای طرفداران گسترش شرکت سیاسی زنان دارد که ما بطور مختصر انها آموزتده

 یکنیم.م

  

                                                           
 تجاوز نمیکند( برای زنان اشاره دارد که توسط نخبگان سیاسی %10به تعداد محدودی کرسی رزرو شده )که از  tokenismدر این بررسی 122

 شود و حاصل آن، پاسخگویی زنان به منافع نخبگان حاکم است نه به مردم.تعیین می
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 زنان در پارلمان بنگالدش -6-1جدول 

 

تعداد زنان در           پارلمان

 های عادیکرسی
های تعداد زنان در کرسی

 رزرو شده
 تعداد کل

 15( %8/4) 15/  315( %8/4) هیچ 1973-75اول: 

 32( %7/9) 30/  330( %1/9) 2 1979-82دوم: 

 1986-87سوم:

 پارلمان منحل شد

5 (1/9% )330  /30 (6/10% )35 

 4( %3/1) *هیچ 4 1988-90چهارم: 

 34( %3/10) 30/  330( %1/9) 4 1991-95پنجم: 

 1995-96ششم: 

 پارلمان منحل شد

3 (1/9% )330  /30 (10% )33 

 38( %5/11) 30/  330( %1/9) 8 1996-2001هفتم: 

دولت موقت  2001-06هشتم: 

در  2008تا  2006قدرت را از 

 تدست داش

 هیچ 2004-2001از  7

 2006-2004از 

(13% )345  /45** 

(1/15% )52 

 2004پس از 

 64( %5/18) 45/  345( %13) 19 تا حال 2008نهم: دسامبر 

لغو شد؛ برای انتخابات  های رزرو شده برای زنان از زمان پیدایش بنگالدشکرسی ۀ، سهمی1987در سال  *

 ای وجود نداشت.، هیچ سهمیه1988
 -وجود نداشت 2001جنسیتی برای انتخابات عمومی اکتبر  ۀسهمی **

Sources: Constructed from (Panday 2008) 
-http://www.ipu.org/wmnParliamentary Union -IPU: Inter

 e/arc/classif300609.htm 
Bangladesh Parliament Legislative Information Center 
http://www.parliamentofbangladesh.org/general-2.htm 

 
 

 به نام زنان و به کام نخبگان سیاسی :های رزرو شدهکرسی  

 ه قانون اساسی کنخبگان سیاسی  . شی از باال به پائین بودهای جنسیتی در بنگالدش تالسهمیهاتخاذ 

پاکستان را در پیش گرفته و تعداد بسیار محدودی  ۀبه سادگی رویند کردمی را تدوینآزاد بنگالدش 

های پارلمان را به زنان اختصاص دادند. آن نخبگان تصمیم خود را اینگونه توجیه کردند که از کرسی

http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif300609.htm
http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif300609.htm
http://www.parliamentofbangladesh.org/general-2.htm
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 Cowhuryتر از آنی هستند که بتوانند با کاندیداهای مرد رقابت کنند )عیفزنان از لحاظ سیاسی ض

( برای زنان %8/4کرسی دیگر ) 15 ۀبه اضاف عمومی کرسی 300، 1972ون اساسی (. در قان2003

ی که آن شدند، در حالتوسط نخبگان سیاسی انتخاب می غیرمستقیم کنار گذاشته شد که به صورت

اظ تعلق داشت. اگرچه زنان به لح هنمایندهای انتخابی تکمستقیم در حوزهکرسی به انتخابات  300

های عمومی بودند، اما احزاب حاکم تعهد اندکی نسبت به شناسایی قانونی مجاز به رقابت برای کرسی

، و به ندرت کاندیدای زن را در نظام انتخاباتی اکثریت ساده معرفی 123عدم نمایندگی زنان نشان داده

ای هکرسی"های عمومی که کرسی دستیابیاین فقدان حمایت به طور اساسی زنان را از  124د.کردنمی

برای احزاب حاکم تبدیل    "بانک رأی"های رزرو شده به خوانده میشد محروم کرد. کرسی "مردان

ای هآورد اعضای زن خود را برای کرسیشد، چرا که حزبی که اکثریت آرا در انتخابات را به دست می

کرسی زنان به جای آنکه به  15(. بنابراین، تمامی Chowdhury 1994کرد )رزرو شده انتخاب می

سال  درگرفت، اما این امر بعدها نسبت آراء کسب شدۀ هر حزب تقسیم شود به یک حزب تعلق می

 اصالح شد.  2004

ی ل، اصالح قانون اساسهای  زنان در طی زمان بنا به دالیلی تغییر کرده است، یکی از آن دالیسهمیه

مهور در جرئیس ۀبوده است. برای مثال، طبق بیانی های سیاسییا منحل شدن پارلمان به علت بحران

ها( افزایش یافت، از مجموع کرسی %9/9) 30به  15های رزرو شده از تعداد کرسی 1978سال 

هنگام  1990در سال  مشمول مرور زمان شد و سرانجام 1987اما به دلیل انحالل مجلس در سال 

 اجرا نشد و هین بار نیز 2001اصالح قانون اساسی بار دیگر مطرح شد. این قانون باز هم تا سال 

های در چهاردهمین اصالح قانون اساسی تعداد کرسی 2004شد تا آنکه در سال  مشمول مرور زمان

 آرائی ها به نسبتِی( کرسی افزایش یافت. این کرس%13) 345کرسی از مجموع  45رزرو شده به 

مجموع آرا را به دست آورد،  %30. بنابراین، اگر حزبی شوندتوزیع میکند که هر حزب کسب می

 90در مدت را زنان  ۀدرصد از سهمی30تواند اعضای زن حزب مربوطه را برای رهبر آن حزب می

ال حاضر، شین بود. در حروز پس از انتخابات معین کند. این سازوکار پیشرفت مهمی نسبت به نظام پی

انجام  قادر بهکه پیش از این تنها حزب حاکم توانند زنان را انتخاب کنند، در حالیاحزاب چندگانه می

(. زنانی که Panday 2008) استاحزاب برای معرفی کاندیداهای زن مشوق این موضوع  این کار بود.

                                                           
یکی از موانع اصلی بر سر افزایش تعداد نمایندگی زن در پارلمان، نظام انتخاباتی اکثریت ساده است، زیرا احزاب زنان را کاندیداهای 123

الدشی تالش چندانی برای شناسایی این مانع انجام ندادند؛ در حالی که تعداد دانند. نخبگان سیاسی بنگآمیز در رقابت با مردان میمخاطره

آیند، لحاظ هایی که در نظام اکثریت ساده به دست میکاندیدای زن برای کرسی %33که دست کم -اندکی از دیگر کشورها، از جمله نپال

 (International IDEA and Stockholm University. 2010این مشکل را برطرف کردند. ) -کرد
ثال، کنند. برای مهای عمومی معرفی میچهار حزب اصلی سیاسی در بنگالدش تعداد بسیار محدودی از زنان را برای رقابت بر سر کرسی124

 (.Basu, p. 101دادند )را تشکیل می 1991انتخابات  %5/1مجموع کاندیداها و تنها  %3/1زنان تنها  1986در انتخابات پارلمانی 
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ع نمایندگی از مجموتک های انتخابیِحوزه ۀشوند صرفاً نمایندهای رزرو شده انتخاب میبرای کرسی

 میباشند  ،است یاتحوزه انتخاب 45 شامل  که ،کل کشور در تئوری نمایندگی منطقه نیستند؛ بلکه 300

ی هایی است که نمایندگانبرابر بزرگتر از حوزه 6حدود  انها  یاتحوزه انتخاباین بدان معناست که 

زاب که از طرف اح ئیزن از آنجااین نماینگان مهمتر اینکه  ند. شومستقیماً وارد پارلمان میکه  است 

زبشان حرهبران مرد  به  پاسخگونهیتا  اندانتخاباتی به پارلمان  رفته هایحوزه ونه مستقیما  از طرف

 (.Chowdhury 2003; Panday 2008باشند )می

 شود. اگرچه حکومتمیها در بنگالدش توسط نخبگان سیاسی مطرح و حمایت نظام کنونی سهمیه

با  -تیهای جنسیبا توجه به سهمیه -سیاسی و در سطح ملی ۀبنگالدش در توانمندسازی زنان در عرص

ن که در قانو هاند و علت آن این بودها در سطح محلی مؤثرتر بودهشکست مواجه شده، اما این سهمیه

ها در سطح محلی آمده رسی، انتخاب مستقیم زنان برای ک1997اصالحات حکومت محلی در سال 

هستند و تقریباً  بنگالدش حزب حاکمدو  ان رهبرزن ت (. در سطح ملی اگرچه دو Panday 2008)کرد

ه بتعهدی نسبت  تمامی احزاب سیاسی در بنگالدش کمیسیون زنان دارند اما هیچ یک از احزاب 

 ن از حالت صوری و نمایشی بهو تغیر آ های کنار گذاشته شده برای زنانتعداد کرسی اصالح سهمیه

ود مخالفت وجوبا ندارند. با هین حال  برای زنان  در پارلمان ملییک سهمییه جنسییتی توانمند کننده  

های زنان، اصالحات قانونی متعددی در رابطه با این نوع سهمیه ها و سازمانگروهاز طرف بعضی  شدید

 .نه جای بررسی دارد انجام شده است

 ها که در هند و بعدها در پاکستانهای زنان آسیای جنوبی در گفتمان سهمیهجنبش :نانهای زجنبش

ین اجرا باال به پائاز  ۀها به شیوو بنگالدش مطرح شد، نقش کوچکی ایفا کردند. از آنجایی که سهمیه

وطه ربم هایبحثشد، تقاضاها و مطالبات واقعی زنان به ندرت در نظر گرفته شد. اما هنگامی که می

طبق قانون  -های جنسیتیسهمیه نخستینآغاز شد، جنبش زنان ساکت نماند. در بنگالدش هنگامی که 

 1970های زنان، از جمله شورای زنان که در سال پذیرفته شد، مهمترین سازمان -1972اساسی 

ن حال، یشکال تبعیض جنسیتی حمایت کردند. با ااَ کلیۀجنسیتی و رفع  برابریتأسیس شده بود، از 

های زنان دعوت نشد و سرانجام این قانون توسط های جنسیتی  از سازماندر تدوین قانون سهمیه

به  توجهاشان را  های زنانسازمان 1990تا اوایل  1970 ۀگان مرد تدوین و تصویب شد. از دهنخب

طوف جامعه  مع رفاه و توسعه به های بسیار زیادی از جمعیت را متأثر کرده بوددلیل فقری که بخش

ای هاین واقعیت بسیار پذیرفته شده بود که بیشترین بار فقر و بینوایی بر دوش زنان و گروه کرده بودند.

به  و نهادهای سیاسی کشور حکومت 125(.Lord 1993; Nordquist 1987اجتماعی محروم است )

                                                           
با سلما سبحان، رهبر فمینیست، وکیل و نویسندۀ موضوعاتی همچون وضعیت سیاسی زنان در بنگالدش که در مونترال در  بر اساس مصاحبه125

 (.Guhthakurta 2003انجام شد. همچنین مراجعه کنید به ) 2007، و با سلطانه کمال در لندن در مارس 2000پائیز 
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 ضاین فا . زنان نبودکانال معتبری برای شناسایی موضوعات  شدیدو ثباتی مداوم ضعف و بی دلیل

های غیردولتی به شناسایی جنبش هدفمند زنان را برانگیخت که با همکاری تعداد زیادی از سازمان

  زند و  به دلیل این فعالیت های انانپرداب روستایی شهری و موضوعات متعدد رفاه اجتماعی و فقر زنان

 .ازمحبوبیت و اعتبار زیادی برخواردار شدند

به ویژه  -یتیهای زنان بنگالدشی با حمایت جنبش فمینیستی فراملداد زیادی از سازمانبه تازگی تع  

با هدف بهبود وضعیت زنان، اهداف خود  -کنندهای زنانی که در کشورهای مسلمان فعالیت میسازمان

های هشبکباد  جبهه مشترک زنان بنگالدش وهمکاری انها های اینفرا یکپارچه کردند. یکی از هد

ایی برای هی تقویت مشارکت سیاسی زنان است. اگرچه کانون تمرکز آنها بیشتر آموزش برنامهتیراملف

های سهمیه ریفرم و بازنگری تقاضا برایتمرکز بر روی  و کمتر استعداد استکاندیداهای زن با 

یهای آموزش یکی از عناصر ضروری استراتژ (.Panday 2008) است که میتواندموثرتر باشد  جنسیتی

معطوف به افزایش نمایندگی زنان است، زیرا تعداد اندکی از زنان در بنگالدش تجارب سیاسی رسمی 

دهد که سطح آموزش و دانش ساختارهای سیاسی های متعدد نشان میدارند؛ با وجود این، پژوهش

های ه آموزش(. اگرچJahan 1987برای نمایندگان زن پارلمان باالتر است تا برای رقیبان مرد آنها )

ست، اما آمیز بوده اهای سیاسی موفقیتهای زنان در توانمندسازی زنان برای دستیابی به پُستسازمان

حاصل آن افزایش چشمگیر در تعداد کاندیداهای زن نبوده است. دلیل اصلی آن، عدم دسترسی زنان 

 ا حدیتزیرا منابع مالی وبه بودجه و حمایتی است که الزمۀ مبارزات انتخاباتی در بنگالدش است، 

 ، از عوامل مهم کامیابی سیاسی است. خویشاوندی با نخبگان سیاسی

، جنبش زنان موضوع 1980در دهه  افزایش تعداد نمایندگان زن شدن عدم موفقیتِبه هنگام آشکار

هیتی امنه هدفش  ای کهنظام سهمیه بازنگری عمومی کرد. آنان برای تحقق ارهایها را وارد گفتسهمیه

، 1987هایی کردند. پس از انحالل پارلمان در سال باشد، رایزنی توانمندی سیاسی زنان بلکه  صوری

از مجموع  %30کرسی ) 100های رزرو شده را تا دست کم جنبش زنان موضوع افزایش کرسی

 های زنان نیز احزابسازماناز . برخی باشد مطرح کردنداز طریق انتخاب مستقیم که ها( کرسی

حاکم  نخبگانما کردند. اهای عمومی، ترغیب میسیاسی را به معرفی تعداد از زنان برای کسب کرسی

تنها با  را  زنان ۀپیشین مربوط به سهمی ۀهمان ماد 1991این تقاضاها را نادیده گرفتند، در سال 

 .کردند تغییرات اندکی دوباره تصویب

افکار عمومی، حکومت را برای پذیرش یک نظام  در پی این شکست، جنبش زنان با آگاهی دادن به

های زنان و سازمان هایگروه 20حدود  2001ای کارآمد تحت فشار قرار دادند. در سال سهمیه
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غیردولتی که توسط شورای زنان بسیج شده بودند، از طریق اعتراضات گسترده و افزایش سطح 

-با جنبش  برای کسب حمایتن مقطع آنها  فعالیت های جدیدی را آغاز کردند.  در ای آگاهی مردم

ها ی، از گردهمایییتهای فراملحمایت. این 126برقرار کردند های نزدیکتریی زنان ارتباطیتهای فرامل

که از سوی سازمان  – 1990 ۀو افزایش حقوق سیاسی زنان در ده هایی با موضوع تقویتو نشست

ای قوی هش زنان در پاکستان و هند و نیز شبکهای جنبگرفته تا تأثیرات منطقه-شدملل حمایت می

(. Basu 2009, p. 17-18شد )های فمینیست آسیای جنوبی وجود دارد را شامل میکه میان گروه

اولیه خود مبنی بر  ۀبه وعد (Awami League) که حزب مردم  اگرچه این امیدواری وجود داشت

های زنان جامه عمل بپوشاند، اما در سهمیهاقعی برآورده کردن تقاضاهای جنبش زنان و اصالح و

کرسی( افزایش  345)از مجموع  45به  30های رزرو شده تنها از کمال ناامیدی تعداد کرسی

 ۀتضعیف کنند"(. فعاالن حقوق زنان این اصالحیه را به شدت محکوم کرده و آن را %13یافت )

 (.Shehabuddin 2008, p. 162خواندند ) "موهن"و  "نقش سیاسی زنان

. آوردهای زنان بر دولت فشار میجنبش زنان همچنان برای اصالحات معنادار مربوط به مفاد سهمیه

افزایش  100های رزرو شده را به ،   خانم شیخ حسینه اعالم کرد که تعداد کرسی2009در مارس 

تصویب رسیده ( به 2008ملی زنان ) ۀهای مربوط به توسعسیاستگذاریخواهد داد و این طرح، در 

توانست بااعالم این برنامه  زمان ملل متحد بود وکه در واقع همراستای اهداف توسعه هزاره سا 127بود

-یاستساین  مترقیهای دریافت کند. در میان ویژگیالمللی ازسازمان های بین قابل توجهی هم  ۀبودج

به  طریق انتخابات مستقیم های پارلمان برای زنان است که از، کنار گذاشتن یک سوم کرسیگذاری

های اسالمی، ازجمله حزب سیاسی گیرد. اما این عملکرد با مخالفت شدید گروهآنان تعلق می

دانند و خواهان لغو فوری آن می "خدامغایر با قوانین "آن را بنیادگرای جماعت اسالمی روبرو شد که 

 ن، اسالمگرایان آگاهانه از اکثر مفاد اینهستند. بنا به گفته رشیده چدوری، مشاور امور زنان و کودکا

 .128کنندقوانین سوء برداشت می

                                                           
لۀ ها با هدف مقابهای موافق با سهمیههای موفق و آگاهی از استداللدر تجارب، بررسی استراتژی ها بیشتر شامل سهیم شدناین حمایت126

د بانک المللی ماننهای بینبا آژانس هایی با هدف رایزنیهایی در راستای بسط استراتژیها بود. افزون بر این، کمکمؤثر با مخالفان سهمیه

 یاسی زنان ارائه شد.جهانی برای توجه بیشتر به نمایندگی س
127Thaindian News, “Bangladesh Parliament to Double Reservation for Women,” 2009, available from 
http://www.thaindian.com/newsportal/politics/bangladesh-parliament-to-double-reservation-forwomen-
lead_100164454.html. 
128The Daily Star, “Don’t Criticize Women Policy without Reading: Adviser Rasheda asks People,” 2008,available 
from http://www.thedailystar.net/pf_story.php?nid=27511 
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ه شود در حالی کهای جنسیتی بنگالدش از سوی نخبگان سیاسی حمایت میبه طور کلی، سهمیه

کوچکترین توجهی به منافع واقعی زنان ابراز نشده است. با این حال، به تازگی جنبش زنان بنگالدشی 

ند و اهای جنسیتی ایفا کردهها و موضوعات مربوط به سهمیهسیاستگذاریی در نقش بسیار مؤثرتر

 در لین پروسه نقش مهمی داشته است. ی زنان یتهای فراملالمللی و جنبشهای بینهای سازمانحمایت

یشرفت زنان پ المللی مالی شرایطهای بینجنبش فراملی زنان با ایفای نقش کلیدی و رایزنی با آژانس

ن از ای های مالیدریافت کمک شرکت باالتر زنان در پارلمان و پست های باالی دولتی  را  الزمه و 

 129صندوقها قرار داد.

شود که این فشارها بدون سازوکارهای مناسب که حضور جنبش زنان را در با وجود این، گفته می

ا های جنسیتی تنها بسهمیهصوری  اغلب به پذیرش  انجامدو نمی ها تضمین کندطراحی نظام سهمیه

بدون  ،حمایت غرب و دسترسی بیشتر به بازارهای غربیحلب  دادن دولت، جلوه "مدرن"هدف 

(. برای Abou-Zeid2006. P. 172شود )تغییرات واقعی و بنیادین در ساختارهای سیاسی منتهی می

بنگالدش با  ۀتوسع ۀبرناممیلیون دالر به  4، 2000سازمان ملل متحد در سال  ۀتوسع ۀمثال، برنام

 .Paxton 2007, pها و افزایش تعداد زنان در پارلمان اختصاص داد )هدف احیای قانون سهمیه

 مشورت باقانون اساسی را تصویب کرد و بدون  ۀ، اصالحی2004(. در پی آن بنگالدش در سال 184

های زنان به فزایش داد. گروها 45ها را به های جامعۀ مدنی تعداد کرسیجنبش زنان و دیگر سازمان

 دلیل ضعف این اصالحیه با آن مخالفت کردند.

 

 های فراوان، دستاوردهای اندکها در بنگالدش: کاستیاجرای سهمیه

ها سهمیه  (kumar Panday 2008) دی و کمارپن (Najmia Chowdhury 2003)بنا به گفته نجمه چودوری 

ان. است تا سکوی پرتابی برای ورود به پارلم "ایشیشه سقف"در بنگالدش برای زنان بیشتر شبیه 

-یو کرس "های زنانکرسی"های رزرو شده به کردن کرسیی از دالیل اصلی این موضوع منتسبیک

است. در واقع تعداد زنان انتخاب شده به ندرت از تعداد  "های مردانکرسی"های عمومی به 

ها حمایت مراجعه کنید(. در نهایت، سهمیه 6-1کند )به جدول های رزرو شده تجاوز میکرسی

 برایسه معیار اصلی  زیرا که هیچکام از معناداری از توانمندسازی سیاسی زنان به همراه نداشت.

                                                           
أکید کرده و آن تالمللی توسعه، مانند بانک جهانی، بر برابری جنسیتی های بیننسی زنان، آژایتهای فراملدر حال حاضر، در پاسخ به جنبش129

درصد بودجۀ توسعۀ ملی خود  100تا  80اند. بنگالدش، مانند دیگر کشورهای در حال توسعه، های مالی خود اضافه کردهکمکشرایط را به 

ای سیاسی هها و سیاستگذاریتواند تأثیرات مهمی بر برنامهکند. بنابراین در کنار یک جنبش فعال زنان میهای خارجی دریافت میرا از کمک

 و اجتماعی داشته باشد.
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این  ای، هماهنگیهای سهمیهسیاستگذاریجزئیات   ،کردیم آنها اشاره به   قبال کهها موفقیت سهمیه

ر د ، و میزان پشتیبانی و حمایت نخبگان و بازیگران سیاسیهای نهادیها با چارچوبسیاستگذاری

 .شودبنگالدش دیده نمی

ان های کنار گذاشته شده برای زنان را بیقانون اساسی بنگالدش به روشنی جزئیات مربوط به کرسی

اعمال آنها تعیین  ۀهای رزرو شده برای زمان و شیوقانون اساسی تعداد کرسی 65(3) ۀکند. در مادمی

ر ها تغییسهمیه ۀها و زمان خاتمشده است. این ماده بارها اصالح شده است اما به ندرت تعداد کرسی

 ها صورت گرفته است. با اینکه مفاد اینکرده؛ اگرچه اصالحات اندکی در مورد چگونگی تعلق کرسی

م اساس نظااست. بر   نشدهحقق مان شده، اما افزایش نمایندگی زن قانون به روشنی و با دقت بی

نتخاب ا حوزۀ انتخابییک  ۀدهندگان یک کاندیدا را به عنوان نمایندانتخاباتی اکثریت ساده، رأی

هایی هستند که در انتخابات عمومی به نمایندگان تعلق های رزرو شده مجزا از کرسیکنند. کرسیمی

ن از سوی نخبگان سیاسی آنها زنا ۀشود که به واسطدیگری ایجاد می های انتخابیِگیرد و حوزهمی

ی های انتخابپدرساالر بنگالدش و حوزه ۀدهندگان. با توجه به جامعشوند نه از سوی رأیانتخاب می

 های عمومی دلسرد، نظام انتخاباتی اکثریت ساده احزاب را از معرفی زنان برای کرسیدهنماینتک

 که در رقابت، به حریفان مرد خودشوند میتلقی آمیزی کند، زیرا زنان کاندیداهای مخاطرهمی

های یا نظام یتناسببازند. تغییرات مؤثرتر شامل تغییر نظام انتخاباتی به نمایندگی می انتخابات را

ن که صرفاً زنان، نمایندگا ایهای انتخابیمختلط است )همانگونه که در نپال انجام شد( یا ایجاد حوزه

 های کنار گذاشته شده که خواست جنبش زنان است.سیآن باشند، یا انتخابات مستقیم برای کر

افزون بر امکانات اصالحات معنادار، تغییرات نیز به حمایت و تعهد نخبگان سیاسی بستگی دارد. فشار 

 های زنان منتهی میشود که در غیر این صورت صاحبانبر نخبگان معموالً به شکلگیری ائتالفی از گروه

غییر وضع موجود نخواهند داشت. در بنگالدش نخبگان سیاسی برای قدرت کوچکترین تمایلی به ت

عدم نمایندگی زنان تحت فشار کافی نبودند. در واقع، برخی دالئل اقدامی معنادار در جهت شناسایی 

های رزرو شده به سود نخبگان حاکم بود تا توانمندسازی زنان. کرسی ۀران معتقدند که سهمیپژوهشگ

ید که احزاب به ندرت کاندیدای زن معرفی میکنند و آنانی هم که معرفی گو( می2003چودوری )

میشوند از خویشاوندان سیاستمداران یا حامیان اصلی حزب مربوطه میباشند و این امر باعث میشود 

ای ناموفق هکه اکثریت چشمگیری از زنان بنگالدشی به قدرت سیاسی دسترسی نداشته باشند. سهمیه

ای هریزی قانون مربوط به کرسیزیادی ناشی از فقدان حضور جنبش زنان در برنامه در بنگالدش تا حد

 رزرو شده است و نیز فقدان سازوکاری  با هدف نظارت بر اجرای این قوانین.
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های زنان در بنگالدش که هدف آن افزایش معنادار نمایندگان رد در عدم موفقیت سهمیهتمامی این موا

اند. با این حال دستاوردهای اندکی هم به همراه داشته است که مهمترین تهسیاسی زن است، نقش داش

 لفگروهای مخت ها بوده است. به تازگیآن افزایش فشار بر حکومت در راستای اصالح قانون سهمیه

ودن بصوری اند و مخالفت خود را نسبت به رویکرد زیر چتر شورای زنان متحد شدهدر  جنبش زنان 

اهای اند. دستاورد مهم دیگر افزایش کاندیدن ابراز کرده و خواستار تغییرات بنبادین شدهنمایندگی زنا

زنی که برای  55بود که اغلب از سوی لیگ عوامی معرفی شده بودند. از  2008زن در انتخابات 

نفر پیروز شدند. این رقم، افزایش نسبتاً چشمگیری بود  19های عمومی وارد انتخابات شدند، کرسی

انتخابات بنگالدش حاکی از آن  ۀ(. با این همه، تاریخچ2001نماینده زن در انتخابات  7)نسبت به 

جنسیتی نیازمند است که با نظام انتخاباتی کشور  ۀاست که این کشور هنوز به یک نظام جامع سهمی

 هماهنگ بوده و احزاب را به اقداماتی مبنی بر بهبود وضعیت زنان تشویق کند.

 

 رواندا

 های نوآورانهرزرو شده رواندا و ویژگی انتخاباتیهای کرسی

 %8/48مقننه ) ۀجنسیتی در قو برابریبا دستیابی به  1994عام ، رواندا پس از قتل2003در دسامبر 

نماینده زن( با پیشی گرفتن از کشورهای شمال که در آن زمان بیشترین نمایندگان زن را داشتند، در 

رواندا با انتخاب  2008راتیک پارلمانی تاریخ خود را ساخت. در سپتامبر اولین انتخابات دموک

(. این وضعیت Zirimwabagabo 2008زده کرد )را شگفت جهاننمایندگان زن، یک بار دیگر  3/56%

های رزرو شده برای زنان تحقق نمییافت. امروزه، رواندا االجرای کرسیبدون اتخاذ و اجرای قانون الزم

ست که اکثر آنها در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در ا هاموفق از فرآیند اتخاذ سهمیهای نمونه

ین کشور و بستری که تاریخی ا ۀپیشین ۀ(. در ادامDahlerup 2006bسال گذشته رخ داده است ) 15

 یسائلی که در اتخاذ و اجراها و برخی مها در آن شکل گرفت، اتخاذ و اجرای سهمیهفرآیند سهمیه

 ها بروز کرد، بررسی میشود.سهمیه

 بستر تاریخی

یعنی یک سال پیش از استقالل رواندا از بلژیک، زنان رواندایی به حق رأی خود دست  1961در سال 

در پارلمان  ، حضور زنان1965پیدا کردند. از زمان ورود اولین نمایندگان زن به پارلمان در سال 

نبود؛ پس از آن حکومت انتقالی به قدرت رسید  %18ش از هرگز بی 1990 ۀپیش از جنگ داخلی ده

(. جنبش زنان رواندا پس از قتل عام Mamdani 2001و رواندا به تدریج به احیای مجدد خود پرداخت )

های زنان که پس از آن شکل گرفتند، نقش کلیدی در بازسازی کشور جنگ زده و سازمان 1994
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از ماهیت سازماندهی، بسیج و مقاومت  زنان رواندا باید نقش خود ایفا کردند. به منظور درک بهتر 

 آنها را در جامعه و تأثیر قتل عام بر زنان را در آن شرایط بررسی کنیم.

های عمومی و اقتصادی غیررسمی به زنان رواندایی، همانند اکثر خواهران آفریقایی خود، در عرصه

های اقتصادی زنان در دوران فعال بودهاند. فعالیتکوچک بسیار عنوان کشاورزان و تاجران بازارهای 

های غیررسمی زنان منجر شد. از آن زمان گیری سازمانپس از استعمار به بسیج جمعی و شکل

های جمعی زنان مستقل در جهت ترویج منافع زنان، از جمله حضور نمایندگان زن، همواره هخواست

حق رأی، اولین نمایندگان زن خود را در  کسبل پس از مطرح بوده است. زنان رواندایی تنها چهار سا

 بود( درصد نماینده زن در آن سال که بیش از اکثر کشورهای غربی18انتخاب کردند ) 1965سال 

 ها رخ داد.و این امر بدون وجود سهمیه

های در حوزۀ عمومی و عرصه 1994های اجتماعی و سیاسی زنان رواندایی پس از قتل عام فعالیت

ازسازی به شکل فزآیندهای اوج گرفت. از آنجایی که زنان رواندایی اکثریت جمعیت را تشکیل ب

ها ها و خشونتعامدادند، مسئولیت بازسازی جامعه خود را برعهده گرفتند. ماهیت جنسیتی قتلمی

 ر ردیفدراداده و انان های جنسی قرار های قومی و سیاسی مورد تجاوز یا شکنجهبا انگیزهرا زنان 

های قومی با یکدیگر شامل تجاوز مردان هوتو (. رقابت گروهPowely 2004قربانیان اصلی قرار داد؛ )

اوز و کردن قربانیان خود، نژاد توتسی را از بین ببرند. تجخواستند با آبستنبه زنان توتسی بود که می

برد که پیامد آن ویرانی ساختار  جمعی، تعداد زیادی از زنان هوتو و توتسی را از میانهای دستهقتل

 اجتماعی رواندا بود.

 و برحیودجنسیتی ب برخواستند بنابراین تازسازی هم بنوعیبازسازی دوران پس از کشتارهازنان  به  

 ر به خشونتتر از مردان هستند و کمتجو، سخاوتمند و اخالقیکه زنان صلح را دارند این برداشت

اقتصادی، تجربۀ ویژه آنان از کشتارها، و  ۀی حضور زنان در عرصطوالن ۀمتوسل میشوند. تاریخچ

های هتر آنان در افزایش صداهای همگانی و به تقاضاها و خواستو بسیج گسترده انها جمعیت بیشتر

المللی و نخبگان سیاسی رواندا، که حضور بین ۀتوانمندی زنان از سوی جامع .مشروعیت بخشید آنان 

د. دانستند، پشتیبانی شعناصر مهمی در بازسازی رواندا میاز اجتماعی و سیاسی زنان در ساختارهای 

نماینده زن در  %7/25(، حضور 2003تا  1994این وضعیت به شکلگیری حکومت انتقالی )از 

د. ر شکرد منجپارلمان و سرانجام اتخاذ یک قانون اساسی جدید که حضور سیاسی زنان را تضمین می

منتهی شده  2003زن در اولین انتخابات پس از بحران در سال  ۀنمایند %50د این عوامل به ورو

(Powley 2005 و رواندا را به )گان زن در پارلمانکشورهای دنیا، بر اساس تعداد نمایند ۀرد نخستین 

د. همانگونه که به اختصار توضیح داده شد، یکسری عوامل مرتبط در این امر نقش داشتند که از رسان

های جنسیتی در جود جنبش زنان فعال، اتخاذ سهمیهله می توان به بحران دهشتناک ملی، وآن جم
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-Trip,  Konate, and Loweقانون اساسی و ساختارهای انتخاباتی نوآورانه اشاره کرد )

Morna 2006; Jabre 2004.) 

 یهای رزرو شده در قانون اساسهای زنان و دولت پس از بحران: اتخاذ کرسیفعالیت

رو ظرف هزار توتسی و هوتوهای میانه800که به مرگ حدود  -، کشتار در رواندا1994 ۀدر ژوئی

دادند جمعیت را تشکیل می %70به پایان رسید و زنان رواندایی که  -صد روز منجر شده بود

(Burnet 2008 در مسیر بازسازی کشور ویران خود گام برداشته و خدماتی برای افراد مجروح و )

خانمان فراهم کردند. جنبش زنان خواستار آن شد که در قانون اساسی جدید منافع زنان محترم بی

ای با هدف تضمین نمایندگی زنان در حکومت، در نظر گرفته شود شمرده شده و یک نظام سهمیه

(Powley 2005تقاضای آنان باعث شد که در تمامی پُست .)سهمیه  %30گیری دستکم های تصمیم

ملی در نظر گرفته شود  پارلمان درکرسی  80کرسی برای زنان از مجموع  24ن تعلق گیرد و به زنا

(Schwartz 2005 ثمره این مفاد قانون .)( در اولین انتخابات %8/48جنسیتی در پارلمان ) برابری

( اکثریت اعضای پارلمان را زنان 2008بود که در انتخابات بعدی ) 2003دموکراتیک در سال 

 Zirimwabagaboدرصد جمعیت رواندا، زن بودند )54( در حالی که %3/56دادند )می تشکیل

ها در رواندا شده، از جمله نقش بحران داخلی، (. در این بخش، عواملی که باعث اتخاذ سهمیه2008

 .نیمککه مسیر دستیابی به نمایندگی سیاسی زنان را شکل داده، با جزئیات بیشتری بررسی می

 صیخااز اهمییت   جنبش زنان فعال حضورها در رواندا منتهی شد املی که به اتخاذ سهمیهعو در میان

همچنین، بحران شدید . ها به خوبی بسیج شدندبا هدف رایزنی برای سهمیهبرخوردار است.   آنها 

ی جنسیت ریبرابکه برای  را متقاعد کرد  اجتماعی و سیاسی که کشور با آن روبرو بود نخبگان سیاسی

را ان گدهندهای انتخابی رأیحوزه جمعیتحمایت زنان که بیش از نیمی ازبتوانند  مبارزه کنند که 

د در رواندای خو ۀنیز با حضور گسترد یینفرامل والمللی های بین. آژانسرا جلب کننددادندتشکیل می

ه و ی بسط توسعنقش مهمی ایفا کرده و بر عدالت جنسیتی به عنوان سازوکاری برا ،پس از بحران

(. شایان ذکر است که در آن زمان، هنجارهای نوظهوری Powley 2005کردند )دموکراسی تأکید می

ی امنطقه های سازمان . که در رابطه با نمایندگی زنان بود از سوی سازمان ملل متحد تصویب  شد

 یتی جنس برابری ایهگفتماندر بسط این  آفریقای جنوبی ۀآفریقا و انجمن توسع ۀهمچون اتحادی

در  های جنسیتیسهمیه ۀدربار های گستردهبحثو    هنقش چشمگیری ایفا کرد مدنی ۀجامعاهمیت و

در این اعالمیه آمده   (.Tripp 2004)را  عمومی و متداول کردند ( 2002اتحادیه آفریقا ) ۀاعالمی

 ۀتوسع ۀدر بیانی 130شود.درصدی برای زنان در تمام ساختارها در نظر گرفته  50 ۀاست که سهمی

                                                           
، پروتکلی با موضوع حقوق زنان در آفریقا، بر اساس منشور آفریقایی حقوق انسانی 2003اتحادیۀ آفریقا در دومین گردهمایی خود در سال 130

 االجرا شد.الزم 2005امبر (. این پروتکل در نوxingwana 2004کند )ها تأکید میو بشری، تصویب کرد که بر برابری جنسیتی در نمایندگی
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گیری و در های تصمیمزنان در تمام جایگاه ۀسهمی %30ورد جنسیت و توسعه، آفریقای جنوبی در م

ساز بسیج طرفداران در نظر گرفته شده بود. این شرایط زمینه 2005تمامی سطوح و ساختارها تا سال 

 131(.Juru 2008-eKethuscgilها در ساختارهای ملی، سیاسی و شهرداری شد )سهمیه

های جنسیتی  و حضور ر کشورهای در حال توسعه از سهمیهست که جوامع پس از بحران دا جالب اینجا

کشور آفریقایی که  12از میان "کنند. برای نمونه، زنان در ساختارهای سیاسی بیشتر حمایت می

امبیک، آفریقای جنوبی، کشور )آنگوال، موز 8بیشترین تعداد نمایندگان زن را در پارلمان دارند، 

اخیر  هایهای آزادیبخش یا کشمکش داخلی را در سالاوگاندا، رواندا، اریتره، بروندی و نامیبیا( جنگ

(. تمامی این کشورها Trip,  Konate, and Lowe-Morna 2006, p. 119) "انداز سر گذرانده

ان در زن ۀامی آنها به حضور گسترداند، اگرچه تمهای جنسیتی را اتخاذ کردههشکال سهمییکی از اَ

پارلمان دست پیدا نکردند. یکی از دالیل اصلی این موضوع این است که کشورهایی که با پیامدهای 

شوند، اغلب در راستای انسجام بخشیدن به یک رژیم جدید که در آن ها روبرو میتحول و دگرگونی

را کنند زیری کرده و حضور زنان را آسانتر میشود، همکاریزی میقانون اساسی و پارلمان از نو طرح

ای ه، مردان نقش بیشتری داشتند در نتیجه تعداد کمتری از آنان  به جایگاهبارهای خشونتاین نزاع در

(. بر این اساس، Trip,  Konate, and Lowe-Morna 2006کنند )گیری دست پیدا میتصمیم

ان های جدیدی برای زنتغییر خواهد بود که در آن فرصتکنندۀ تعیین ۀهای شدید داخلی، نقطبحران

های اجتماعی به حاشیه رانده شده( با هدف دستیابی به نمایندگی سیاسی به وجود )و دیگر گروه

 (.Paxtob 2007، به ویژه اگر جنبش زنان آگاه و سازماندهی شده حضور داشته باشد )آیدمی

ای از جمله سرپرست خانواده، رهبران ههای چندگانقشزنان به سرعت ن"پس از کشتارهای رواندا، 

های از هم پاشیده را بر کنندگان نیازهای خانوادهکنندگان مالی و برطرفاجتماعات کوچک، تأمین

نوسازی، به نیروهای  ۀ(. زنان رواندایی به عنوان رهبران دورPowley 2004, p. 5) "عهده گرفتند

که  وانداپرستان رمیهن ۀقومیتی توتسی و هوتو تبدیل شدند. جبهقدرتمند اتحادبخش میان دوگروه 

دانست، اعالم کرد که زنان در فرآیند حکومتی، مصالحه و میملی  خود را متعهد به آشتی و اتحاد 

راتژیک های مهم سیاسی و است، در نتیجه زنان را در ردهاساسی داشته باشند یباید نقشبازسازی کشور، 

(. یکی از دالیل این تصمیم این بود که تعداد اندکی از زنان در کشتارها Powley 2004قرار داد )

. تندششرکت داشند، بنابراین زنان برای بازسازی اخالقی جامعه از لحاظ سیاسی اعتبار بیشتری دا

زیادی از مردان یا کشته  ۀعد زیرا که.بودجنگ داخلی، تعداد کاندیداهای مرد را به شدت کاهش داد

یجه الگوی در نتا کشور را ترک کرده و یا  تصور میرفت در کشتارها به نوعی  شرکت داشتتد.   یشده 
                                                           

این انجمن  محورهای سیاسی و توسعههای جنسیتی در گفتمانآفریقای جنوبی نیست اما موضوع سهمیه ۀاگرچه رواندا از اعضای انجمن توسع131

 ها در رواندا داشته است.اثر مثبتی بر عملکرد طرفداران سهمیه
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این  یافت. درهای تصیمگیری افزایش و تقاضا برای حضور زنان در رده به هم ریختهوظایف سیاسی 

سی های سیاای از جمله زنان در نمایندگیهای حاشیهالمللی و فراملی از حضور گروهراستا، جوامع بین

 حمایت کردند.

های سنتی مربوط به نقش زنان ها به طور مستقیم بر فرضیهشده زنان به بحرانواکنش سازماندهی

گیری مجدد عقاید و باورها به وجود های مهمی برای شکلها فرصتها و انقالباثرگذار بود. جنگ

سنتی در  بطور یاسی است که ازهای سجمله احتمال و امکان حضور زنان در عرصه ان میآورد، از

در کشمکش برای دست یافتن به استقالل  132انحصار مردان بوده است. اگرچه همواره این چنین نیست.

یی را معرفی هااجتماعی اغلب گزینه مطرودهای های داخلی، بخشیا بازسازی پس از جنگ و آشوب

ها در قانون اساسی جدید در نظر گرفته حقوق زنان است. در واقع، این تالش ۀکنند که شامل توسعمی

عضو کمیسیون قانون اساسی را برای پیشنویس قانون  12شود. در نمونه رواندا، حکومت انتقالی، می

(، Judith Kanakuzeنفر از آنان زن بودند. یکی از  این زنان، جودیت کاناکز) 3جدید معین کرد که 

ای، ملی و بین المللی بسیج همچنین در سطح منطقهائتالف جنبش زنان  133نماینده جنبش زنان بود.

درصد 30"های قانون اساسی جدید است و جنسیتی یکی از شالوده برابریشدند تا تضمین کنند که 

ها در نظر گرفته شد و نیز تعهدات دیگر نسبت در تمامی ارگان "گیریهای تصمیمسهمیه برای رده

 (.Paxton 2005ملی آمده بود ) ۀهای توسعوت برنامهدر سطوح متفا ویژهجنسیتی به  برابریبه 

ای و استانی بنابراین، نظام انتخاباتی جدید رواندا انتخاب زنان را در تمامی سطوح اجرایی، از ناحیه

هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب گرفته تا ملی، تضمین کرده و آن را در مورد پُست

ات های موازی از جمله شورای زنان و انتخاب. این مفاد قانونی با پشتوانه نظامشوند نیز بسط داده استمی

 82و  76 فاد( بیشتر تقویت شده است. در سطح ملی، طبق مwomen-only electionsمستقل زنان )

های مجلس نمایندگان و سنا به زنان اختصاص داده شده است )به درصد از کرسی30قانون اساسی، 

درصد از اعضای تمامی شوراهایی که 30ه کنید(. در قوانین مربوط به شهرداری نیز ضمیمه ب مراجع

                                                           
گیری صلح، ای در پیواره قطعی نیست، حتی اگر زنان ثابت کنند که بازیگران شایستهسیاست پس از بحران داخلی، هم ۀورود زنان به عرص132

ند، از جمله جنبش آزادیبخش الجزایر، انقالب ایران، انقالب اههای بسیاری را مطرح کردها نمونهاتحاد و بازسازی جامعه هستند. فمینیست

دند، ش رانده "داخلی"و  "خصوصی"ند که بعدها از عرصۀ عمومی رانده شده و به حوزۀ فرانسه و غیره، که فعاالن زن، مبارزان و انقالبیونی بود

 (.Paxton 2007) یابندزیرا هنگامی که اهداف انقالب/جنبش تحقق پیدا کرد، مردان تالش کردند بر عرصۀ سیاست تسلط 
ملی زنان  بود. او تأکید داشت که در قانون اساسی  جنبش زنان رواندا در کمیسیون قانون اساسی  و مشاور شبکۀ ۀجودیت کاناکز نمایند133

ن رواندا پرستانهنماینده زن در پارلمان و کابینه حضور داشته باشند. او از تبار توتسی و یکی از اعضای حزب جبهۀ می %30جدید دست کم 

را بر عهده گرفت. در پارلمان، عضو کمیسیون بود که به عضویت پارلمان جدید رسید و همچنین ریاست انجمن نمایندگان زن پارلمان رواندا 

که بر  2010دوباره انتخاب شد و تا سال  2008مربوط به جنسیت و ترویج خانواده، بودجه و مالکیت دولتی بود. کاناکز در انتخابات پارلمانی 

 اثر بیماری فوت کرد، به کار خود ادامه داد.
New Times, “MP Kanakuze is dead,” 8 Feb 2010, available from 
http://www.newtimes.co.rw/print.php?issue=14166&print&article=256 
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(. این تمرکز بر سطح محلی Powley 2004شوند، باید زنان باشد )انتخاب می 134به صورت غیرمستقیم

ومی و عم سیاستگذاریاز این باور همگانی سرچشمه گرفته که مشارکت زنان در سطح جامعه برای 

الن گیری سطح کعی ضروری است. افزون بر این، تجارب محلی به زنان در عرصه تصمیماجتما ۀتوسع

ها در سطح محلی برای زنان هندی و اصلی در شناساندن سهمیه ۀان فرضیرساند. این، همیاری می

ها و حضور جنبش دیگر کشورهای آسیای جنوبی است. تمامی این مفاد تا حد زیادی حاصل تالش

ر تدوین قانون اساسی است که در آن بر وجود شوراهای محلی زنان به منظور آموزش زنان رواندا د

 135سیاستمداران زن تأکید شده است.

 

 های موجودهای رواندا از دیگر سهمیهوجه تمایز سهمیه

های  رزرو ، کرسی136های جنسیتی در اوگانداهای سهمیهپرستان رواندا با توجه به برنامهحزب میهن

ای )از جمله جوانان و معلولین( در پارلمان ملی را در قانون های حاشیهنان و دیگر گروهشده برای ز

ست. قانون اساسی ا هانین شامل سازوکارهای اجرای سهمیهاساسی در نظر گرفت. این قانون همچ

-تژیستراا ۀاس مانند جودیت کاناکز و به واسطافراد باتجربه و کارشنهای یافتهجدید رواندا بر اساس 

کرد، تدوین شد ای که نمایندگی زنان را در تمامی ساختارهای حکومتی تضمین میهای نوآورانه

(Pwoley 2005.)  

از آنجایی که نمایندگی سیاسی زنان در سطح محلی برای بازسازی کشور ضروری بود، یک سیستم 

رأی داده  ۀی سه برگدهندگان محلدر این سطح اجرا شد. در این سیستم به رأی هگاندهی سهرأی

دهندگان یک شد: یکی برای کاندیداهای عمومی؛ دیگری برای زنان؛ و آخری برای جوانان، و رأیمی

 ا. این نظام، برای کاندیداهای زن حتی بنندکها انتخاب میکاندیدا را از میان هر یک از این برگه

اب و رسوم زنان را از به چالش ، فضای بازتری را ایجاد کرد )آدمردساالر "آداب و رسوم"وجود 

های رأی داشت(. در حال حاضر هم زنان و هم مردان در برگهکشیدن کاندیداهای مرد دور نگه می

کنند و زنانی که تجارب بیشتر سیاسی دارند، در مربوط به کاندیداهای عمومی با یکدیگر رقابت می

                                                           
های هشوند که صاحبان آنها از سوی گروهایی گفته میهایی که به صورت غیرمستقیم اختصاص پیدا می کنند، به کرسیدر رواندا، کرسی134

شوند که یک گروه ذینفع به نمایندگی از جنبش ز سوی شورای زنان انتخاب میهای رزرو شده اغلب اشوند. صاحبان کرسیذینفع انتخاب می

 زنان است.
های رزرو شده برای زنان در پارلمان ملی رواندا است. برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید کانون تمرکز این فصل، کرسی135

 (.Powley 2008به:)
(. در پارلمان این کشور یک 2004Trippهای جنسیتی را اعمال کرد )سهمیه 8919اوگاندا از اولین کشورهای آفریقایی بود که در سال 136

پرستان رواندا را تشکیل دادند با این نظام منطقه به زنان اختصاص دارد. پناهندگان رواندایی در اوگاندا که بعدها جبهۀ میهن 39کرسی از هر 

 (.Powley2004دانستند )ها را برای شکلگیری حکومت جدید ضروری میآشنا شده و سهمیه
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کنند این رقابت شرکت می

(Powley 2004; International IDEA and Stockholm University 2009.)  زنانی که در

شوند به صورت شوراهای زنان در سطوح مختلف اجرایی و دولتی انتخابات محلی پیروز می

دن به بازسازی کشور آشوب های داخلی با هدف یاری رسانشوراها پس از  137شوند.سازماندهی می

محلی داشتند. اولین واحد، خانوارها بودند که  شدههای انتخابنقش مهمی در انتقال قدرت به ارگان

کردند. اغلب فعاالن ای و استانی معرفی میای، منطقههای ناحیهدر میان خود زنانی را برای پُست

اند. رسان بودهحقوق زنان یا سازماندهندگان اجتماعی برای حل مشکالت زنان در جوامع خود یاری

(Powley 2008.) 

سطح موازی با شوراهای محلی فعالیت کرده و رئیس شورای زنان به منظور  شوراهای زنان در هر

برقراری ارتباط میان دو ارگان، یک نماینده در شورای محلی دارد. بنابراین، در هر شهری حداقل یک 

 ریزیای برنامههای عمومی حضور دارد. این نظام به گونهها و نشستنماینده منتخب زن در برنامه

مجزا نباشند. نقش اصلی  -حتی در سطوح محلی -گیریهای تصمیمراهای زنان از ارگانشده که شو

 زنِشوراهای زنان افزایش آگاهی نسبت به مسائل زنان در سطح محلی، و نیز آموزش کاندیداهای 

 (.Powley 2005) است مستعد

 ی زنان در سطح ملیشوراهای زنان در کنار ایجاد فضایی برای زنان در سطح محلی، در حفظ نمایندگ

آمده است که شوراهای زنان  2003نقشی کلیدی ایفا میکند. با اقدامی نوآورانه، در قانون اساسی 

های رزرو شده در سطح ملی بر عهده دارند. مسئولیت انتخاب نمایندگان زن پارلمان را برای کرسی

کرسی  24دگان زن را برای از آن زمان، انجمن مشترکی از اعضای شورای زنان در سطح محلی نماین

کنند و پاولی کنند. اما اعضای این شورا دستمزدی دریافت نمیرزرو شده در پارلمان انتخاب می

های خانواده و الزامات شوراها برای زنان،  ( بر آن است که تقسیم زمان میان شغل، مسئولیت2005)

 منفی بر کارآمدی این شوراها دارد. ردر نهایت تاثی

ای( ای حاشیههای برای تضمین نمایندگی زنان )و دیگر گروههای مبتکرانهتخاباتی رواندا از شیوهنظام ان

های کنار گذاشته شده برای زنان منحصراً توسط اعضای شورای زنان انتخاب گیرد. کرسیبهره می

 شوندمی

تری از ( راه پیدا کردن تعداد بیشتناسبیمدار )نمایندگی ها، نظام انتخاباتی زنافزون بر این استراتژی

های رزرو شده، ، افزون بر کرسی2003زنان را به پارلمان امکانپذیر کرده است. برای مثال، در سال 

نماینده زن( به  45ر )زن دیگ 21، 2008( و در سال نماینده زن 39در مجموعزن دیگر ) 15

                                                           
 سطوح محلی در رواندا شامل خانوار، ناحیه، منطقه و استان است.137

 



164 
 

 ۀ(. از آنجا که حزب حاکم جبهTripp, Konate and Lowe-Marna 2006پارلمان راه پیدا کردند )

ای ها( اغلب اعضپرستان رواندا در دو انتخابات پیروز شدند، دیگر نمایندگان زن )به جز سهمیهمیهن

 .این حزب بودند

 

 

 فقیت روانداهای رزرو شده: عوامل مهم در مواجرای کرسی

آمیز بود، به ویژه از زمان رزرو شده در رواندا بسیار موفقیت انتخاباتی هایکرسی ۀاجرای فرآیند سهمی

، زنان توانستند به توازن جنسیتی در پارلمان دست پیدا کنند. مهمترین 2003اولین اجرای آن در سال 

 2 ۀرواندا )به ضمیم 2003ون اساسی قان 76 ۀبیان دقیقِ ماد ۀنحو ،سابقهعامل در این موفقیت بی

نمایندگی زنان در  %30مراجعه کنید( و قانون انتخابات روشن و غیر مبهم این کشور بود که در آن 

(. این International IDEA and Stockholm University 2010تمامی سطوح آمده است )

ون منتهی شده است. اداره نظارت بر ها مطابق با قانرهنمودهای قانونی به اجرای بدون اشکال سهمیه

ا هکند که اجرای سهمیهقانون اساسی تأسیس شده تضمین می 185 اصلامور جنسیتی که بر اساس 

های انتخابی ای رواندا به خوبی با حوزه(. قانون سهمیهKanakuz 2004در تمامی سطوح انجام شود )

به طور کلی از انتخاب نمایندگان زن از  بیتناساست. اگرچه نظام نمایندگی  "هماهنگ" هچندنمایند

ابل کند اما در مقکند، حمایت میسوی احزابشان و بر اساس نسبت کل آرایی که هر حزب دریافت می

 از سطوح متفاوت شوراهای محلی، ها در رواندا انجمن مشترکی از شوراهای زنان،طرفداران سهمیه

همانگونه که در بخش پیشین بیان شد، از آنجایی  138.تأسیس کردند که نمایندگان زن را انتخاب کند

خابیه زنان های انتشوند، بنابراین نسبت به حوزهکه اعضای این انجمن توسط نمایندگان زن انتخاب می

 شان.پاسخگوتر هستند تا به احزاب سیاسی

 نان،جمله جنبش ز های مختلف، ازهای رواندا همچنین به نقش اساسی بخشیهموفقیت نظام سهم

ای نطقهم هایگفتمان ،کردندجنسیتی حمایت می برابریپرستان رواندا که از میهن ۀرهبران حزب جبه

 هایحمایت جنبش های با نفوذ در مورد نمایندگی سیاسی زنان، و همکاری والمللی سازمانو بین

ی را به ی سیاسجنسیتی در نمایندگ برابریفراملی زنان منتسب است. تعهدات این بازیگران، ایده 

کند که فضای سیاسی را برای زنان ایجاد کرده و در پی آن اجرای کامل فرآیند معناداری تبدیل می

 کند.ها( را امکانپذیر می)عالوه بر سهمیه زنان ها و حضور بیشترقوانین سهمیه

                                                           
شود، اما این نهاد با کالج کند، گاهی یک کالج انتخاباتی خوانده میهای رزرو شده انتخاب میاگرچه این انجمن که زنان را برای کرسی138

د عضو این کالج توانای که روشن نیست چه کسی میی امریکا، دارای ابهام است به گونهانتخاباتی آمریکا بسیار متفاوت است. کالج انتخابات

 شود و چگونه. اما این نهاد در رواندا توسط نمایندگان زن تأسیس شده نه توسط نخبگان یا رهبران حزب.
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های ازمانو س 139جنسیتپرستان رواندا و دیگر فعاالن، تأسیس وزارت میهن ۀهای جبهدر کنار تالش

، ای و استانیای، منطقهترین واحد محلی( و نیز در سطوح ناحیهشورای زنان در سطح خانوارها )کوچک

 های جنسیتی به شکل فزایندهای در افزایشاالجرا کردن سهمیهقوانین و نظام انتخاباتی زن محور و الزم

بر  203 اصلسی جدید رواندا در اند. قانون اسانمایندگی زنان در تمامی سطوح حکومتی نقش داشته

جنسیتی تأکید کرده و آن را ابزار و شیوهای استراتژیک برای تضمین حضور زنان در ارگانهای  برابری

(. به منظور تضمین نمایندگی زنان، طبق قانون، تأسیس Kanakuze 2004داند )مختلف حکومتی می

یگران جامعۀ مدنی و شوراهای زنان بوده کالج انتخاباتی زنان صورت گرفته که اساس آن تجارب باز

زنان پاسخگو  های انتخابیاست. این سازوکار متعهد به نیازها و تقاضاهای زنان بوده و نسبت به حوزه

 هستند.

با توجه به کارآمدی زنان نسبت به نمایندگی کردن منافع خودشان معتقد  (Schwartz 2005) شوارتز 

اند نسبت به زنانی که با آراء عمومی از رزرو شده انتخاب شدههای است که زنانی که برای کرسی

 دهند. به طور کلی، اعضای زناند، تعهد بیشتری به منافع زنان نشان میهای حزبی انتخاب شدهلیست

پارلمان بیش از همکاران مرد خود به اولویت دادن به منافع زنان گرایش دارند. بررسی شوارتز حاکی 

های عامپس از قتل 2003های آنان در اولین انتخابات سال نمایندگی زنان و دغدغه ۀاز مفهوم و جوهر

های سهمیه"گفته بود که میان رویکردهای  2004هایش در سال قومیتی بود. شوارتز در مصاحبه

احزاب متشکل از زنان کرد که تفاوت وجود داشته است. وی استدالل می "حزب زنان"و  "جنسیتی

ورد زنان در م ۀای بودند که در حکومت انتقالی خدمت کرده بودند؛ اما سهمیکارآزموده سیاستمداران

های محلی خود شده است که فاقد تجارب رسمی بوده و به طور مستقیم از استانزنانی اعمال می

 ند.اانتخاب شده بودند. این نمایندگان زن درک بهتری از مسائل زنان و کودکان در سطح محلی داشته

به منظور ایجاد همبستگی و انسجام میان نمایندگان زن، زنان رواندایی با همکاری مجلس نمایندگان، 

منافع زنان در قوانین و  انعکاسانجمنی از نمایندگان زن پارلمان تشکیل دادند که هدف از آن 

مان (. تعداد زیادی از نمایندگان زن در پارلSchwartz 2005کومتی است )های حگذاریسیاست

ان زن"رواندا با افزایش اعتماد به نفس خود، موضوعات مربوط به زنان را در پارلمان مطرح کردند ... 

دانند ها را تضمینی برای مشارکت در پارلمان میو سهمیه "جدید خود بسیار آگاهند از قدرت

(Delvin and Elgie 2008, p. 245.) اشت عمومی سیاست، برد ۀافزون بر این، حضور زنان در عرص

 های آینده را تشویقنسبت به وضعیت زنان در جامعه را تغییر داده و مشارکت سیاسی زنان نسل

 کند.می

                                                           
139ministry of gender  
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امعه عاالن، نخبگان سیاسی و جبنابراین، با وجود بحران ملی در رواندا، این کشور توانست با همکاری ف

ری از این حال، این فرآیند کامالً عا المللی به سطحی تاریخی از نمایندگی زنان دست پیدا کند. بابین

 مشکالت نبوده و باید به برخی از آنها بیشتر توجه کرد که در ادامه می آید.

ا در رواندا ه: قوانین مربوط به این کرسیرواندا ۀرزرو شد هایکرسیسهمیۀ فضایی برای بهبود 

یرمؤثر و منافع زنان غ گی مطالباتدنایها را در نمها این سهمیهفمینیستاز نقص نبودند. برخی کامالً بی

کنند دانند، در حالی که عده دیگری سازوکار اجرایی آن را نقد میمی

(Tripp, Konate and LoweMorna 2006; Kanakuz 2004یکی از کاستی .)های های سهمیه

ر پارلمانی ذاهای تاثیرگر آمده، سکوت آن نسبت به کمیسیونای که در قانون اساسی این کشوجنسیتی

ها به آنها دست پیدا کنند. در این زمینه، قوانین مربوطه زنان میتوانند از طریق این سهمیهاست که 

 گیری  باشند.های مهم تصمیمها یا کمیسیونکرسی زنان در رده 24مشخص و تضمین نکرده است که 

از  ه، نمایندگی درستیدهد که صرف حضور زنان در قوۀ مقننها نشان میمشاهدات سیاسی فمینیست

 ز انجا ا با وجود صحت این انتقاد های مهم نداشته باشند. منافع آنان نیست؛ اگر سهمی در کمیسیون

ای اصلی هتوان مانع از حضور آنان در کمیسیونست و به دشواری میا تعداد زنان در پارلمان بسیار باال

 Rose Mukantabanaن است. رُز موکانتابانا ))یک ز ،شد. مهمتر از آن، رئیس کنونی مجلس نمایندگان

 140رأی از رقیب خود، عباس موکاما، پیشی گرفت. 80رأی از مجموع  70با دریافت 

محور، نمایندگان زن برای مطرح کردن موضوعات مربوط شود که با توجه به قوانین زنگفته می هرچند

 ثر قوانین مربوط به حقوق زنان پس از اتخاذاند، اما اکبه زنان اعتماد به نفس بیشتری به دست آورده

. یکی از دستاوردهای 141(Devlin and Elgie 2008تصویب شده است ) 2003ها در سال سهمیه

ردان، است که زنان برابر با متضمین این امر  گیری،های سیاسی و تصمیمنمایندگی زنان در رده واقعی

 ۀرواندایی در زمین . با این حال زنانبرخوردار شوند از مزایای مادی دولت به میزان برابر با مردان

تری از مردان قرار دارند. اما شواهد اندکی حاکی از آن آموزش، بهداشت و استخدام در سطح پائین

 تغییر کرده است؛ البته گفته -از زمان به قدرت رسیدن زنان-است که میزان فقر میان زنان و مردان

 (.Kanakuze 2004ت )شود که فقر، زنانه شده اسمی

                                                           
140Women of History, “Rose Mulantaba,” 9 October 2008, 
available from http://womenofhistory.blogspot.com/2008/10/rose-mukantabana.html, accessed March 10th, 2011 

درصدی زنان در پارلمان، تصویب شد. این قوانین شامل: قانون  50محور توسط انجمن انتقالی ملی، پیش از حضور تقریباً اکثر قوانین زن141

ساز تصویب یک ، معاونان زن زمینه2003، حق شیردهی مادران به نوزادان در محل کار و غیره. از سال ارث زنان، تعریف تجاوز به عنوان جرم

ند. کاند: قانون جلوگیری و مجازات برای هر نوع خشونت جنسی که چندهمسری را غیرقانونی اعالم میقانون مهم در رابطه با حق زنان بوده

وردار های دولتی از اهمیت کمتری برخکه تعداد زنان در پارلمان، نسبت به حضورشان در کمیسیون ای از پژوهشگران معتقدندبراین اساس، عده

 است.
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های ها، استفادهپرستان رواندا از سهمیهمیهن ۀیک مشکل بزرگ دیگر این است که جبه

های ذاریگسیاست ۀد. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که اگرچه به واسطکنغیردموکراتیک می

، اما تسلط استشده  "دموکراتیک"جنسیتی و یکپارچگی سیاسی، حکومت رواندا  برابریمبتنی بر 

پرستان بر رواندا باعث شده که حکومت این کشور با شتاب به سوی اقتدارگرایی حرکت میهن ۀجبه

پرستان رواندا پس از کشتارها و میهن ۀاین وضعیت از آنجا سرچشمه گرفت که پیروزی جبه 142کند.

ابات، در تمامی انتخمهمی در شکلگیری دولت جدید داشته باشد و نقش ها باعث شد این حزب عامقتل

 Tripp, Konate and LoweMorna 2006; Burnet 2008; Humanاحزاب مخالف را حذف کند )

Rights Watch 2003پرستان رواندا در میان زنان، محبوبیت میهن ۀجبهزنان باعث شد که  ۀ(. سهمی

 "دند.شد که طرفدار این حزب بوهای باالی رهبری نصیب زنانی میرده".بیابدچشمگیری 

(Tripp, Konate and LoweMorna 2006, p. 122بنابراین، اگرچه حزب میهن .) پرستان رواندا به

-کند، اما ماهیت اقتدارگرای حکومت و ساختار حزبی بر تصمیمزن را انتخاب نمی 24طور مستقیم 

ی و دموکراس ۀمانع از توسعبلندمدت تواند اثرگذار باشد و در های نمایندگان زن پارلمان میگیری

رون اعتبار شود، زنانی که در دشود. اگر رژیم حاکم به عنوان یک رژیم اقتدارگرا بی پیشرفت کشور

 به همان سرنوشت دچار خواهند شد.نیز کنند، این ساختار فعالیت می

 گیرینتیجه

دش و های رزرو شده در شناسایی عدم نمایندگی زنان پرداختیم. بنگالدر این فصل به تأثیر کرسی

های رزرو شده را اتخاذ کردند. از یک االجرای کرسیهای الزممیهرواندا دو کشوری هستند که سه

ها شاهد حضور گسترده زنان در پارلمان ملی بود؛ از ولین انتخابات پس از اتخاذ سهمیهسو، رواندا در ا

-پیش رو دارد. تفاوتانتخابات ملی هنوز مسیری طوالنی  9سوی دیگر، بنگالدش پس از سپری کردن 

ها اثرگذار بوده است؛ از آن جمله تفاوت میان ن دو کشور بر فرآیند اتخاذ سهمیههای اساسی میان ای

اش موفقیت رواندا اند که ثمرهها حمایت کرده یا مانع از اجرای آنها شدهیی که از این سهمیهنهادها

 و ناکامی بنگالدش بوده است.

-رسیاز جمله ک-بنیادین در سازماندهی و مبارزه برای موضوعات جنسیتی جنبش زنان در رواندا نقشی

داشته است و نیز حضور  فعال خود را هنگام  -های رزرو شده و حضور زنان در سطوح مختلف حکومتی

نویس قانون اساسی حفظ کرده است. افزون بر این، شرایط پس از کشتارهای دهشتناک تهیه پیش

                                                           
دت مپرستان، پارادوکسی را برای مشارکت سیاسی زنان در کوتاهمیهن ۀگوید اقتدارگرایی روزافزون رواندا تحت سلطۀ جبهجنی برنت می142

ا این حال، وی ب "ها کاهش یافته استت زنان، توانایی تأثیرگذاری آنان در تعیین سیاستگذاریبا افزایش مشارک"به همراه داشته است، زیرا 

 "تواند مسیر را برای مشارکت معنادار آنها در یک دموکراسی واقعی، هموار سازدافزایش مشارکت زنان می"معتقد است که در بلندمدت 

(Jennie Burnet 2008, p. 363.) 
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ای هه حوزۀ عمومی ایجاد کرد. در بنگالدش حکومت تازه تأسیس در سنتفضایی برای ورود زنان ب

فاقد بسیج سیاسی منسجم   1971پدرساالر شبیه به رواندا بود، اما جنبش زنان در بنگالدش در سال 

ستان شرکت از پاک یطلبشبیه  رواندا بود. اگرچه تعداد بسیاری از زنان بنگالدشی در مبارزات استقالل

ای زنان و ه. با وجود فعالیتکنار گذاشته شدندا پس از استقالل از ساختار رسمی سیاست ام ،داشتند

کنند،  المللی کسبهای داخلی و بینکنی فقر، حمایتهای غیردولتی که توانستند برای ریشهسازمان

ها تنتوانستند با فشار آوردن بر نخبگان سیاسی، خواس 2004تدوین قانون اساسی در سال  ماما هنگا

ع ها در بنگالدش بازتاب منافو تقاضاهای زنان را در قوانین منعکس کنند. بر این اساس، اتخاذ سهمیه

 جنبش زنان نبود.

بیان مفاد قانونی مربوطه و حمایت و تعهد  ۀها در این دو کشور تا حد زیادی متأثر از نحورای سهمیهاج

است. یکی از عوامل شکست بنگالدش، نخبگان سیاسی در راستای تقویت نمایندگی زنان بوده 

های رزرو شده است که احزاب باید به طور غیرمستقیم آنان را سازوکار انتخاب زنان برای کرسی

 انجمن زنان است که از شوراهای ۀمسئولیت انتخاب این زنان بر عهد انتخاب کنند. در مقابل، در رواندا

بت کند که زنان منتخب نسنه تنها تضمین می زنان در سطوح محلی تشکیل شده است. این سازوکار

-ها و نهادهای مردم پاسخگو خواهند بود )نه نسبت به نخبگان سیاسی( بلکه توانمندی رأیبه سازمان

ای عمومی هو معرفی تعداد بیشتری از زنان برای کرسی ثبت نامدهندگان زن نیز احزاب سیاسی را به 

 رابریبد واقعی سلسله مراتب سیاسی مردساالر نسبت به کند. در بنگالدش، فقدان تعهتشویق می

و  ندهنمایکت های انتخابیِبر اساس حوزه –جنسیتی عاملی در عدم موفقیت تعیین یک نظام انتخاباتی 

اکثر جوامع مانع از معرفی زنان از سوی احزاب  دربوده است. عناصر پدرساالر -آرا ۀاکثریت ساد

شوند و این باور وجود دارد که مردان آمیز محسوب میدیداهای مخاطرهشود، زیرا زنان کانسیاسی می

، زیرا بنگالدش در دو دهۀ تردید وجود دارداین فرضیه در  اما. اندتر از زنان در کسب آرا، موفق

 وزیر زن داشته است.گذشته، دو نخست

 گونگیچ ر این کتابما دهای جنسیتی نقش دارند.  است که عوامل بسیاری در موفقیت سهمیه روشن

ها را بررسی کردیم اما به این موضوع که پس از انتخاب زنان، چه رخ سهمیه موفق اتخاذ و اجرای 

ی گردیپژوهشاین  موضوع  .نپرداختیمهای زنان پاسخگو میشوند دغدغهبه  و چگونه انان  دهدمی

 رخوردار است.  است که برای پیشرفت و گسترش نقش زنان در سیاست از اهمیت بسیاری ب
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 فصل هفتم

های جنسیتی موفقهای اساسی به سوی اتخاذ سهمیهگام :مالحظات پایانی  
 

گیری مهای تصمیهای جاری درباره مشارکت سیاسی زنان، دسترسی آنان به جایگاهدر این اثر، گفتمان

با آنها  که زنان مندیظامنهای جنسیتی با هدف مقابله با تبعیض تاریخی و سیاسی، و اهمیت سهمیه

 یت عاممقبول ،آلبه عنوان حکومت ایده نیابی های دموکراسیاند، بررسی شده است. اگرچه روبرو بوده

یهای گیری، استراتژدارند، اما مردان به منظور محدود کردن دسترسی زنان به قدرت سیاسی و تصمیم

هایی غدغهتر دهای باسابقهی در بستر دموکراسیشمول حتاند. این واقعیت جهانمتعددی را تدبیر کرده

ها به وجود آورده است. پژوهشگران فمینیست با تحلیل جدی برای پژوهشگران و به ویژه فمینیست

ماتیک اند که تبعیض سیستنمایندگی زنان، به این نتیجه رسیده گسترش  انواع دالیل ممکن در عدم

نهادهای حکومتی به طور مستقیم مانع از دستیابی آنان به و ساختاری علیه زنان در احزاب سیاسی و 

ملی و  هایپارلماندموکراتیک ماهیت به اصطالح  هاشود. این یافتهگیری سیاسی میهای تصمیمرده

های ممکن برای این حل( و راهPhillips 1991; Paxton 2007ها را به چالش کشید )حکومت

های پارلمانی از طریق افزایش سیاستگذاریدموکراتیزاسیون  وضعیت را نشان داد و مسیر را برای

-تیهای جنسیها در بسیاری از کشورها به اتخاذ سهمیهحلنمایندگی سیاسی زنان هموار کرد. این راه

موفقیت  ۀهای جنسیتی و دامنترین انواع سهمیهاین اثر، رایجمنتهی شد. در  -البته با پیامدهای متفاوت

های جنسیتی با هدف سهمیه هوادارانهای مفیدی برای دایم تا رهنموا بررسی کردهو کاستی آنها ر

 .افزایش نمایندگی سیاسی زنان، به دست دهیم

شکل  1930های جنسیتی با هدف مقابله با تبعیض علیه زنان، ابتدا در سال اقدامات معطوف به سهمیه

رین و تا آنکه در این زمان به عنوان سریعسپس تا اواخر قرن بیستم به فراموشی سپرده شد ت .گرفت

گر های انتخاباتی و سیاسی، بار دینمایندگی زنان در زمینه گسترش عدمِ شناساییِ ۀترین شیوعملی

ها با مقاومت رهبران احزاب و سیاستمداران مرد روبرو که پذیرش این سهمیهتعجبی ندارد مطرح شد. 

 کردند.ر اجرای آنها نیز کارشکنی میها دشد که حتی پس از اتخاذ این سهمیه
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ا مقابله ههایی که با این گونه مقاومتهای جنسیتی در یافتن استراتژیاز سوی دیگر، طرفداران سهمیه

. اگرچه کشورهای شمالی و اروپای غربی اولین تجارب اندابتکاراتی اتخاذ کرده انه کند، بسیار هوشمند

کشورهای در حال توسعه و  غالباًر اوایل قرن بیست و یکم، های جنسیتی را داشتند، اما دسهمیه

 ها را پذیرفتند.های نوظهور بودند که این سهمیهدموکراسی

-تژیها و استراهای قدیمی و جدید نمایانگر آن است که فعالیتبررسی دقیق وضعیت در دموکراسی

امل مهم هستند. مطالعات اخیر اقتصادی دولت، از عو ۀسطح دموکراسی یا توسع در قیاس باهای دقیق 

یتی های جنسحاکی از آن است که سطح دموکراتیزاسیون، توسعه و حتی فرهنگ در موفقیت سهمیه

هایی برای اصالح نهادی، از نقش اندکی دارد. مهمترین عوامل، آمادگی جنبش زنان در ایجاد زمینه

معطوف به هدف نهایی است.  همگانیِ های عمومی و حمایت از آنها، و سازماندهی و بسیجطرح گفتمان

ای ما هدر کنار فعالیت جنبش زنان، خواست و تعهد نخبگان سیاسی نیز اهمیت فراوانی دارد. بررسی

-ساز ایجاد فرصتتواند زمینههای سیاسی یا دوران پس از کشمکش میآشوب دهدنشان میهمینظور 

مطالعات و سازمان دهی الرم را برای  بش زنان جنو  در مواردی که   باشد هایی برای بازسازی سیاسی

  و باز سازی جامعه شرکت نه تنها در پروسه صلح بتواندمی عنوان مطالبات زنان فراهم کرده باشد  

 ساختارهای سیاسی نوظهور معرفی کند. تدوینهای جنسیتی را درسهمیهکند بلکه میتواند 

نمایندگی زنان و دستیابی به   گسترش عدمبه طور کلی، نقش فعاالن حقوق زنان در شناسایی 

بنابراین، جنبش  143آیند، پررنگ است.بازسازی به وجود می ۀهای سیاسی که در دورسودمندی فرصت

و از لحاظ استراتژیک بتواند تقاضاهای خود را مطرح کند.  شوندملی زنان باید به خوبی سازماندهی 

سوی دیگر میز مذاکره با نخبگان سیاسی باشند. حمایت در این راستا، نمایندگان جنبش زنان باید در 

های عدالت اجتماعی در تضمین اینکه تقاضاهای زنان محلی ی زنان و دیگر شبکهیتو فشار جنبش فرامل

که  باال به پائین، هنگامیاز به فراموشی سپرده نشود، نقش مهمی دارد. شایان ذکر است که اصالحات 

شود که به سختی نان وجود ندارد، اغلب به اقدامات ضعیفی منتهی میهای حقوق زهای سازمانداده

د شومیمنجر هایی به سهمیهاغلب اصالحات  این نوع تواند  تعداد نمایندگان زن را افزایش دهدمی

العه که در فصل پنجم انرا مورد مط بنگالدشمورد ، مانند میباشد نخبگان حاکم ت مبیشتر در خد که 

  (.Chowdhury 2003)کردیم 

                                                           
محیط سیاسی هستند که با اثرگذاری بر انتظارات مردم  -اما نه الزاماً همیشگیِ -های مناسبجنبه "سی، عبارت از ساختارهای فرصت سیا143

های سیاسی برای مطالعۀ تعامل میان رویکرد ساختار فرصت "کنند.هایی را برای اقدامات جمعی ایجاد میبرای شکست یا موفقیت، انگیزه

 های موجود استفاده کرده ودهد که چگونه بازیگران سیاسی از فرصتیاسی مفید است، زیرا نشان میهای اجتماعی و ساختارهای سجنبش

 (Chappell 2009, p. 9آورند )های جدیدی را به وجود میفرصت
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 ، عواملایمانجام دادهای پیشن هدر فصلکه  گوناگونی نظری و موارد با توجه به مطالعات ین فصل در ا

 در خاطر داشته خودبرای موفقیت مطالبات  های جنسیتی بایدمهمی که طرفداران سهمیه هایو قدم

ی زنان و وانمتدسازی سیاسدر ت های جنسیتیسهمیه ریف موفقیتتعبطور خالصه مطرح  میکنم.  باشند

مچنین ه انتخابی آنان در مذاکرات و تدوین قوانینی که  منافع زنان را دربر دارد  وشرکت نمایندگان 

الصه میشود. خ که بطور سیستماتیک تبعیض بر عیله زنان  میباشداز سیاستگذاری هائیشدن  مانع  در

لکه بعد ها بهمیهطوالنی نه تنها برای اتخاذ سای یک مبارزه رالزمه این موفقیت امادگی جنبش زنان ب

ها و پشتیبانی از نمایتدگان زنان ضمانت موفقیت  این از آن . چرا که اجرای و تفسیر قوانین  سهمیه

 پروسه میباشد  

 

های اندازی کارزار در راه اتخاذ سهمیهراهو   سازیهای اساسی در راستای آمادهگام

 جنسیتی

 

x اهمیت افزایش نمایندگی زنان و نقش آن در فرآیندهای آتی  دنِکرعمومی و سیاسی

مشارکت سیاسی زنان،  ۀگیری یک گفتمان ملی درباربه منظور شکل دموکراتیزاسیون:

ها باید از پیشینه و وضعیت نمایندگی سیاسی زنان در کشورهایشان آگاهی طرفداران سهمیه

ای هنمایندگی زنان در پارلمان و دیگر عرصه داشته باشند. اولین گام، مستند کردن میزان عدم

های هقدرت است؛ سپس مباحث مناسب  و مرتبط با اهمیت حضور زنان و هم مردان که خواست

غلبه هایی که مردان در آنها هر دو بخش جامعه را نمایندگی کنند. برای نمونه، در پارلمان

 گیرد.، اصالح قانون خانواده به راحتی صورت نمیدارند

x قانون اساسی، ساختارهای سیاسی موجود و نظام انتخاباتی کشور ۀآموزش دربار: 

های احزاب سیاسی و چگونگی ها و ایدئولوژیآگاهی از ساختارهای موجود، شامل سازمان

تأثیرات منفی آشکار و پنهان آنها بر حضور زنان ضروری است. افزون بر این، شناخت دقیق 

ای هاست زیرا باید هماهنگی مناسبی میان نظام انتخاباتی و نوع سهمیهاز نظام انتخاباتی نیز مهم 

 جنسیتی برقرار باشد.

x المللی که کشور مربوطه امضا و ها و معاهدات بینآموزش درباره منشورها، کنوانسیون

 المللبین ۀتمامی کشورها، خواهان عضویت در جامع ،در دنیای کنونی: تصویب کرده است

های قانونی و اخالقی به عنوان اعضای سازمان ملل متحدد دستورالعمل هاهستند و دولت

جهانی حقوق بشر، کنوانسیون رفع  ۀتوان به بیانیاز آن جمله می کهاندمتعددی را امضا کرده
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پکن اشاره کرد. بنابراین آگاهی  العمل، یا دستور( CEDAW)سیدا تمامی اشکال تبعیض علیه زنان

ا هگیری از آنها به عنوان ابزاری برای اتخاذ سهمیههای گوناگون بهرهاز این معاهدات و شیوه

وانین قبه آنکه آنها را  بیاند، ها این اسناد را امضا و تصویب کردهمهم است. بسیاری از دولت

های فشاری بر نخبگان سیاسی تواند اهرمکنند. با این حال، این اسناد می خود وارد داخلی

 باشد.

x های حمایت از اتخاذ سهمیه: های جنسیتیهای سهمیهاز دیگر نمونههایی درهنمو

ق و موارد موف های بیشتری در این زمینه است. بررسیها و تحلیلجنسیتی نیازمند پژوهش

ناموفق و دالیل شکست آنها به منظور جلوگیری از تکرار اشتباهات بسیار ضروری است. یک 

مشارکت زنان  ۀشی است که در آنجا کارشناسان حوزهای آموزکارگاه برگزاریعملی،  ۀشیو

ها از کشورهای مختلف گردهم آیند تا دانش و تجارب خود را با یکدیگر و طرفداران سهمیه

ها و در نتیجه افزایش آگاهی برای مبارزات در سطح رسانهرا سهیم شده و اطالعات الزم 

 .را به دست آورندها عمومی در مورد اهمیت سهمیه

x های حقوق شهروندی، فعاالن و حامیان های زنان، دیگر جنبشد میان سازماناتحا

ی ای از سوهای جنسیتی نیازمند حمایت گستردهمعرفی سهمیه: عمومی ۀروشنفکران عرص

های متفاوتی نسبت به این هایی است که ممکن است دیدگاههای زنان و دیگر سازمانسازمان

های مختلف زنان حیاتی است، چرا که مخالفان ان گروهموضوع داشته باشند. یکپارچگی می

حاد و ات شوند.متوسل می "نداز و حکومت کنتفرقه بی"های ها اغلب به استراتژیاین سهمیه

عدالت اجتماعی و  فعال درهای جامعۀ مدنی های مختلف زنان و دیگر سازمانگروهبا ائتالف 

ها حائز اهمیت است. این امر نیازمند به سهمیهحقوق بشر، و انسجام آنها در مبارزات مربوط 

های مختلف پذیرفته شده ای است که از سوی سازمانافراد برجسته ۀحضور و تالش گسترد

د و کانون تمرکز آنها بهبود وضعیت سیاسی زنان )یعنی عدالت اجتماعی و عدالت جنسیتی( نباش

مدنی  نقش نخبگان و بازیگران جامعۀتواند مستلزم بازنگری در باشد. تحقق چنین وضعیتی می

ها و اجرای آنها های جنسیتی و حضور آنان در حمایت از اتخاذ سهمیهنسبت به ارزش سهمیه

های زنانِ نهادها، احزاب سیاسی ها یا کمیتهانجمنبا باشد. به عبارت دیگر، برقراری پیوند 

زیرا حضور فعال  ،استموجود و نیز حمایت روشنفکران محبوب و نخبگان سیاسی ضروری 

 ها نقش دارد.آنان در موفقیت مبارزات مربوط به سهمیه

x  های فراملی زنان و عدالت سازمان: زنان وجامعه مدنی ییتهای فراملسازمانارتباط با

ایی هدها باشد، همچنین رهنموتوانند حامیان مهمی برای مبارزات مربوط به سهمیهاجتماعی می

های ارتباطی با بازیگرانی از کشورهایی که در لمللی و همیاری در شبکهاهای بینبرای سازمان
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اثرکردن اقدامات سرکوبگرانه که هدف آنها اند و بیای موفق داشتهها پیشینهاتخاذ سهمیه

ی، در آموزش فعاالن محلی با هدف یتهای فراملساکت کردن فعاالن حقوق زنان است. شبکه

 کنند.ک و اسناد سازمان ملل متحد نقش مهمی بازی میچگونگی استفاده مؤثر از مدار

x ه با جنسیتی ک ۀسهمی  تعیینو  هماهنگیگرفتن تمامی اشکال ممکن و سپس درنظر

های جنسیتی ابتدا باید امکانات و پیامدهای گوناگون : طرفداران سهمیهقوانین انتخاباتی موجود

 های ممکن را مطرح کنند. پیشحلس راهرا در نظر گرفته، موانع احتمالی را شناسایی کرده سپ

های جنسیتی باید در ها این موضوعات در اولویت قرار دارند: الف( آیا سهمیهاز معرفی سهمیه

دهندگان اعضا/کاندیداهای ب( آیا رأی ؟د یا در سطح پارلمانینسطح کاندیداتوری مطرح شو

د االجرا هستنها الزمآیا سهمیهکنند، )اگر پاسخ مثبت است، چگونه؟( پ( زن را انتخاب می

)از طریق اصالح قانون اساسی یا اصالح قوانین انتخابات ملی( یا اتخاذ آنها از سوی رهبران 

تمامی سناریوهای ممکن باید به دقت تحلیل شوند تا از اقدامات اشتباه  ؟حزب، داوطلبانه است

کرد، همچنین طرفداران جلوگیری شود. این عمل -دهدای به دست مخالفان میکه حربه–

ها را به اتخاذ اقداماتی که با ساختارهای انتخاباتی و سیاسی موجود هماهنگ است، سهمیه

 شود.رهنمون می

x ها شرکت کرده و آن را آموزش افرادی که بتوانند در مبارزات مربوط به سهمیه

 از افراد متعهدیها نیازمند حضور فعال بسیاری سهمیه برایموفق  ۀمبارز :سازماندهی کنند

توانند آنها را در سطح عمومی مطرح کنند. است که با این مباحث به خوبی آشنا هستند و می

 سیاست و آموزش ۀاین مبارزات با تعریف فرآیندی مبنی بر آموزش زنان برای ورود به عرص

ت منقش کانونی افکار عمومی با هدف سوق دادن دولت و نخبگان سیاسی به س ۀهمگانی دربار

ها باید سازوکاری را با هدف یک دموکراسی فراگیر است. در این راستا، طرفداران سهمیه

ای هها و دیدگاههتوان خواستها و بازخوردها با مردم تدبیر کنند، به این طریق میتبادل داده

 جامعۀ مدنی را منعکس کرد.

x های شدید مت: باید در مقابل مقاوو طوالنیآمادگی برای طی کردن مسیری دشوار

ا هاکثر نخبگان مرد، که در بیشتر موارد بازیگرانی هستند که در نهایت اقدامات مبنی بر سهمیه

ای هرا رد یا قبول خواهند کرد، آمادگی الزم به وجود بیاید. ائتالف جنبش زنان باید شبکه

ست. ا هاههحتی دارتباطی مطلوبی با بازیگران اصلی ایجاد کند که اغلب نیازمند زمانی طوالنی، 

-از طریق رسانه 1999برای مثال، در ترکیه، انجمن حمایت و آموزش کاندیدهای زن از سال 

نمایندگی زنان پرداخته است. با این حال، موفقیت  گسترش ها به شناسایی عدمها و رایزنی

پس از رفراندومی که عملکردهای مثبتی  2010سال در سپتامبر  11چشمگیر آن پس از 
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مقاومت  144در قانون اساسی( محقق شد. برابریزنان به همراه داشت )بدون نقض اصل  برای

 .استهای موفق سهمیه عمالا ویژگیهای هدفمند و استراتژی

x دهی به مبارزات پس از مهیا کردن شرایطجهت: 

عهد به های متکمپینی با حضور ائتالفی از جنبش زنان، فعاالن حقوق زنان و دیگر گروه -1

 وع.این موض

های مجازی اجتماعی( در مورد این موضوعات: سطح ای )از جمله شبکهپوشش رسانه -2

ت ها و افکار عمومی نسبسیاست و تأثیر آن بر جامعه توجه رسانه ۀپائین حضور زنان در عرص

 به تجارب موفق دیگر کشورها و چگونگی اثر مطلوب آن بر جامعه را به خود جلب کند.

ی هایدر سطوح مختلف جامعه؛ برای مثال سازماندهی نشست هاییبرگزاری گردهمایی -3

 آورند؛ به ویژه زنان از احزاب مختلف سیاسی.ها را گردهم میکه حامیان مختلف سهمیه

-رأی %50رایزنی با سیاستمداران مرد و رهبران احزاب و یادآوری به آنان که زنان  -4

، های جنسیتینان مبنی بر سهمیهدهند و اگر با حمایت از خواست زدهندگان را تشکیل می

 آراء زنان را به دست بیاورند؛ در انتخابات پیروز خواهند شد.

 تشریح اهداف این مبارزات و چگونگی رویکردهای آن  برای نخبگان سیاسی و مردم. -5

 های آموزشیای، کارگاهفعال نگه داشتن این مبارزات از طریق پوشش مستمر رسانه -6

های ناشی از های مناسبی انجام شده و سودمندیر سطح عموم رایزنیها. باید دو گردهمایی

 های جنسیتی به شکل گسترده مطرح شود.اتخاذ سهمیه

های مشهور برای حمایت و حضور افراد سرشناس، هنرمندان مردمی و دیگر چهره -7

 ها.معرفی بهتر و بیشتر مبارزات مربوط به سهمیه

ها مشارکت کرده و به نخبگان سهمیه عمالآیند اِها باید در تمام فرطرفداران سهمیه -8

همچنین اصالحاتی که مبتنی بر تجارب دیگر  .سیاسی بازخوردهای آموزشی ارائه دهند

 کشورها و هماهنگ با ساختار سیاسی فعلی باشد.

اگرچه این مبارزات در جهت شناسایی عدم نمایندگی زنان است، اما باید روشن شود  -9

                                                           
که حقوق زنان ای این قانون تجدید نظر شد به گونه 10، در اصل 2010پس از رفراندوم مربوط به اصالح قانون اساسی ترکیه در سپتامبر 144

 را تضمین کند. به عبارت دیگر، با این تجدیدنظر عدم برابری زنان، غیرقانونی اعالم شد:
Guzel Radikal, Hasan Celal, “Positive Discrimination for Women,”Today’s Zaman.10 March 2010, available 
from: http://www.todayszaman.com/news-203830-positive-discrimination-for-women.html 
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ا هطرف هستند؛ یعنی پیروی از سهمیههایی است که از لحاظ جنسیتی بیکه هدف نهایی، سهمیه

ست که نه مردان و نه زنان از نمایندگی محروم نشوند )بهترین حالت نمایندگی ا به این معنا

 .(3به  1است یا دست کم نسبت  50-50

 

 های جنسیتیبرای اجرای موفق سهمیه هائیگام

x یان : هماهنگی مطلوب مدنسی و انتخاباتی دولت سازگار باشها باید با ساختارهای سیاسهمیه

و  ستا هاهای پیشنهاد شده و نظام انتخاباتی یکی از مهمترین عوامل در اجرای موفق سهمیهسهمیه

مستلزم بررسی ساختارهای سیاسی و نهادی موجود و توجه به تجارب دیگران است. برای مثال، 

با نظام  تناسب را بیشترین ،تناسبی گیِمایندن نظام انتخاباتیِدهد که مطالعات موردی ما نشان می

های احزاب سیاسی قابل تعمیم است و نظام انتخاباتی ای دارد که در مورد لیستسهمیه

تخاب توانند برای کاندیداتوری انای که تنها زنان میهینظام سهمآن نوع با  اکثریت نسبی/یاکثریت

شوند، هماهنگ مستقیم مردم انتخاب میرای ای که از طریق شدههای رزرو کرسی ۀشوند یا سهمی

است. فرهنگ سیاسی، ایدئولوژی و عملکرد حزبی نیز عوامل تأثیرگذاری در فرآیند اجرای موفق 

 ها هستند.سهمیه

x ها باید به تمامی اقدامات مربوط به سهمیه: هابیان روشن و بدون ابهام سهمیه ۀنحو

های نادرست دوری کرد. اگرچه دشوار برداشت و های جدیوان از دامد تا بتنروشنی بیان شو

ی به موفقیت تا حد زیادی بستگ ، زیرااندتر از بقیه بودهها موفقبتوان گفت چرا برخی سهمیه

 های اجرایاما تمامی پژوهشگران بر این باورند که شیوه، بسترهای اجتماعی و سیاسی دارد

همان  به ها دقیق و با جزئیات باشد،د. هر قدر بیان سهمیهنم باشمبهناها باید واضح و سهمیه

 خواهد بود. ترمیزان اجرای آنها موفق

ر تهای رزرو شده، باید دقیقهای مربوط به کاندیداتوری، در مقایسه با کرسینحوه بیان سهمیه 

اساس قانون اساسی موفقی است، زیرا بر  ۀرواندا نمون ه،های رزرو شدکرسی ۀباشد. در مورد سهمی

ها در تمامی سطوح حکومتی، این کشور دفتر نظارت بر امور زنان با هدف نظارت بر اجرای سهمیه

های محلی، تشکیل شد. این آمادگی و آموزش، زیرساختارهای الزم را برای با آغاز از سطح ارگان

یری گسطوح تصمیمزنان با هدف کسب تجارب سیاسی فراهم آورده و به مشارکت آنان در تمامی 

ه های رزرو شد. موفقیت رواندا در توانمندسازی زنان بر اساس قانون مربوط به کرسیشدمنتهی 

زن از  24) بودند زن ،نماینده 80نفر از مجموع  45، 2008مشهود است: در انتخابات پارلمانی 
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مومی به پارلمان زن دیگر که از طریق انتخابات ع 21 ۀهای رزرو شده به عالوطریق سهمیۀ کرسی

 (.یافتندراه 

ریزی و بودجه های مهم از جمله برنامهوقتی زنان به پارلمان راه پیدا کردند، باید در کمیسیون 

ه، شود، مانند کمیسیون رفاخوانده می "زنانه"هایی که نه آنکه صرفاً در کمیسیون بیایند؛حضور 

تا  ها نیز اعمال شوددر کمیسیوند ها بایفعالیت کنند. برخی از پژوهشگران بر آنند که  سهمیه

 امکانپذیر کند. راگیری های کلیدی تصمیمدستیابی زنان به جایگاه

x های سنگین : مجازاتهای قانونگذاریپیامدهای جدی و روشن برای متخلفان از سهمیه

های جنسیتی، یعنی انواع جدید سهمیه یکی از عوامل مهم در اجرای موفقبرای متخلفان 

سهمیه قانونی دارد اما  %50ای است که های قانونی است. در این راستا، فرانسه نمونههمیهس

تا به امروز فاقد اهرم فشاری برای پیروی احزاب از این قانون بوده است. در مقابل، در آرژانتین، 

؛ هایشان را دارندساعت فرصت تجدیدنظر در لیست 48ند، ناحزابی که از این قانون پیروی نک

های باالی لیست قرار خواهد داد. بنابراین، پس از آن قاضی، نام کاندیداهای زن را در رده

 .ناموفقبوده است و در فرانسه  ها در آرژانتین موفقاجرای سهمیه

x بهمتعهد  ها توسط افرادی که ریزی و تدوین قوانین مربوط به سهمیهبرنامه 

ها ایزنیو ر ارتباطاتها هنگام برقراری ان سهمیهطرفدار :باشندنمایندگی زنان  حضورگسترده 

ا هها و میزان تعهد نخبگان سیاسی را که در نهایت در اتخاذ و اجرای سهمیهباید به دقت انگیزه

ها را به صورت ژست نمادین ن کنند. رهبران احزابی که سهمیهیعیتنقش به سزایی دارند، 

-رسانند. اما بازیگرانی مانند اعضای کمیتهیب میها آسپذیرند، در عمل به کارآمدی سهمیهمی

یدی کل یتوانند نقشکنند میارچوب احزاب سیاسی فعالیت میههای زنان که در چها یا گروه

ها و نهادهای دولتی که بر اجرای مطلوب این ها داشته باشند. دادگاهدر اجرای کارآمد سهمیه

تن متخلفان و هم در تنبیه آنان نقش مهمی ایفا ها نظارت دارند نیز، هم در نادیده گرفسهمیه

 کنند.می

 .برای مثال در بنگالدش، نخبگان سیاسی نسبت به توانمندسازی سیاسی زنان تعهد اندکی دارند

ن، شود. مشابه ایاعمال می آنها باشد،ای که به نفع های رزرو شده به گونهکرسی ۀبنابراین سهمی

اند، اما هنوز هم در معرفی کاندیداهای زن تردید االجرا کردها الزمها راحزاب سیاسی فرانسه سهمیه

ها را داوطلبانه دارند. از سوی دیگر، بسیاری از رهبران احزاب سوئد، قوانین مربوط به سهمیه

 دهندگان به حزبشان بوده است.اند که حاصل آن افزایش رأیپذیرفته

x همانگونه که پیش از این  :ان اتخاذ آنهاها از زمنظارت مستمر بر فرآیند اجرای سهمیه
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ها مانند اتخاذ آنها مستلزم حضور فعال جامعۀ مدنی است، به ویژه بیان شد، اجرای سهمیه

ست. همانگونه که شاهد بودیم، در مورد آرژانتین و تا ا آنکه این فرآیند مستلزم آزمون و خطا

ایش باعث افزمیتواند ها اذ سهمیهحدی اندونزی، جنبش ملی زنان به سرعت متوجه شد که اتخ

شود. جنبش زنان آرژانتین با توجه به های دولتی میگیری ارگانتعداد زنان درسطوح تصمیم

اصالح کرد که بر اساس آن احزاب باید پس  نحویها را به قانون سهمیه ،های موجودکاستی

های حزبی خود قرار یستدر لرا از نام هر دو کاندیدای مرد، دست کم نام یک کاندیدای زن 

ندی بدهند )شبیه به مدل زیپی(. به همین ترتیب، زنان اندونزیایی به اهمیت قانون و نظم رتبه

های حزبی شدند. اگرچه تا به امروز زیپی در تمامی لیست ۀپی برده و خواهان اعمال شیو

 ، اما جنبش زنانِدادگاه قانون اساسی این قانون را مغایر با قانون اساسی اعالم کرده است

کی . یاستها بوده های معطوف به تقویت اقدامات مربوط به سهمیهاندونزی مدام در پی شیوه

ماریا فریدا ایندراتی، با هدف تحت  خانم ها، حمایت قاضی دادگاه قانون اساسی،از تاکتیک

 فشار قرار دادن دادگاه بود که در فصل پنجم بیان شد.

تباطی، های ارهای گسترده، برقراری شبکهها نیازمند پژوهشسهمیه ای موفقبه طور کلی، اتخاذ و اجر

 ست. اینا هاهای مؤثر در مبارزات انتخاباتی و نظارت دقیق بر فرآیند اجرای سهمیهاستراتژی

احزاب سیاسی باشد، یا از طریق اصالح قانون  ۀها داوطلبانه باشد، خواه سهمیموضوع، خواه سهمیه

، همواره صادق است. گفته فراهم شده باشد های رزرو شدهقانونی و کرسی ۀسهمی انتخابات، یا

 ست.ا معناهای جنسیتی بدون اجرای مؤثر آنها بیشود که اتخاذ سهمیهمی

 سخن آخر

های کشورهائی که به نوعی ازحکومت ت  و بخصوص در پارلمانسیاسنان در صحنه زحضور کمرنگ 

دیک پدیده جهانی ناشی از تبعیضات تاریخی طی قرنها و بخوصص در لیبرال دموکراسی اداره میشون

ای هراسی مدرن مباشد. جنبش زنان در جوامع مختلف  برای مقابله با این پدیده از سالکبدو تولد دمو

ای زنان هروبیات و دستاوردههای قابل مالحظهای برای جنبشجکه ت هائی اختیار کردهژاسترات  1970

ناسائی  عوامل شبر  یرروم ته است هدف ما در نوشتن این کتاب از یک طرف و عدالت خواهانه داش

 که با بررسی تجروبیات جنبش زنان در جوامعزیر بنائی این پدیده بوده و از طرف دیگر امیدوار بودیم 

گوناگون بتوانیم راهنمائی برای فعاالن حقوق زنان و جامعه مدنی که حضور فعال زنان را در جامعه و  

با شیم.   در این کتاب سعی ما سیاست الزمه پیشرفت دمکراسی و عدامت میداند فراهم کرده  حوزه

 موضوعات نظری و عملیممکن بطور ساده و دور از اصطالحات تخصوصی غیرالزم  تا حد بر ان بوده که
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 وبرای تقویت حقوق سیاسی زنان را های الزم های جنسیتی را روشن کرده و شیوهمربوط به سهمیه

 یرروم گیری سیاسی فراهم کرده باشیم.های تصمیمدستیابی آنان به رده
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 نامهواژه

 

 آ/الف

سیاستها، خط مشی ها و رویه های که  به نفع گروههای    (Affirmative action): یجابیااقدامات 

له کند. ببا اثرات تبعیضات تاریخی بر علیه ان گروهها محروم اعمال شده، مقا محروم اتخاذ شده اند تا

زیرا گاهی  یاد کرده ایم. "وسیله ای برای مقابله با تبعیض "ما از سیاستهای سهمیه جنسیتی به عنوان 

این .   ز استانگیبرکه بحثاوقات اقدامات ایجابی به غلط به عنوان تبعیض مثبت تفسیر شده است، 

 اشدب "تبعیض مثبت"ر ناعادالنه است، حتی اگ "تبعیض"گیرد که هر نوع نقد از آنجا ریشه می

شود که در آن هر کاندیدایی گفته می ایبه نظام انتخاباتی :(First Past the Post) ساده تیاکثر

 هنمایندکهای انتخابی تشود. این نظام در حوزهبا بیشترین آرا، و نه الزاماً با اکثریت مطلق آرا، پیروز می

کنند، کانادا، هند، و ایاالت متحده امریکا ظام پیروی میکشورهایی که از این ناز شود و برخی اعمال می

 است.اکثریتی ترین شکل نظام هستند. این نظام، ساده

شود که بیش از نیمی به تعداد آرایی گفته می  (Absolute majority):مطلق تیاکثر

 .%50+1دهندگان واجد شرایط باشد، یعنیاز کل آرا رأی

 ب

  :(Structural Adjustment Programs) های تعدیل ساختاریرنامهب

المللی پول و بانک  المللی مالی از جمله صندوق بین هایی اشاره داد که توسط آژانسهای بینسیاستبه 

از اختصاص بودجه دولتی برای خدماتی مانند ها را دولتشود که جهانی در کشورهای در حال توسعه، اجرا می

این آژانسها که از   میکند.  منع به طبقات محروم جامعه غذایارانه   آموزش، بهداشت، آب و برق و غیره و

را شرطی برای اعطای وام  ساختاری تعدیل برنامه   1970دیدگاه اقتصادی نولیبرال ، حمایت میکنند از دهه 

 اند. به کشورهای در حال توسعه قرار داده

شناس به کار برده شد و به انجل مری مردمسالی  اصطالحاتی که توسط  :(Vernacularization) یسازیموب

المللی حقوق بشر را در سطح محلی و در شرایط  های بین هایی است که فعاالن، هنجارها و رویه معنای شیوه

بر اساس فرهنگ و ساختار یک منطقه تعبیر و اجرا می و معتقد است که حقوق افهمند.  مخصوص به خود می

 .شود. 

. 
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 ح

از افرادی با ایدئولوژی یکسان، با هدف ترویج یک بینش و  : (political parties)حزب سیاسی

  کسب قدرت و اولویت بندی مسائل ملی هستند سازی برایهای خاص و زمینهطرفداری از سیاستگذاری

( 1893ب سیاسی بریتانیایی است که در اواخر قرن نوزدهم )زح (labour party): حزب کارگر 

 ۀههایی برای تشکیل حکومت در دع طبقه کارگر شهری و دستیابی به کرسیبا هدف نمایندگی مناف

تا  1997تأسیس شد. آخرین دورهای که حزب کارگر قدرت را به دست داشت از سال  1920

 بود. 2010

شود که برای زن اطالق می انبه حداقل تعدادی از نمایندگ:  (Critical Massحداقلی زنان )حضور 

. هدف از آن شناسایی معنادار ندی سیاست، که مردان در آن حاکم هستند، نیاز ااثرگذاری بر قلمرو

درصد نمایندگی زنان در قوۀ مقننه 30الملل بین ۀهای مربوط به زنان است. جامعموضوعات و دغدغه

 داند.سیاست تأثیرگذار باشند، الزم می ۀرا برای آنکه زنان بتوانند در عرص

شود که گفته میای های انتخابیحوزهبه   (Single-member districts):هندنمایهای انتخابی تکحوزه

 شوند.تنها با یک نماینده، نمایندگی می

اشاره دارد که از ای های انتخابیحوزهبه  : (multi-member districts)ههای انتخابی چندنمایندحوزه

ا یک که تنه هنمایندهای انتخابی تکشوند )بر خالف حوزهپارلمان نمایندگی می ۀسوی چند نمایند

 .حوزۀ انتخابی گستردگیبه رجوع کنید  نماینده در پارلمان دارند(. همچنین

که یک عضو یا مقام منتخب جغرافیایی  یک منطقۀ :(District: or riding)حوزۀ انتخابی یا حوزۀ انتخابیه

(آن constituencyدهندگان )رأی ،حوزۀ سیاسی مشخصیک  کند. ساکنانخاص آن را نمایندگی می

معین سیاسی یا جغرافیایی که مقامات یا  ۀ: شهروندان یک منطقرأی دهندگانشوند. محسوب می

 کنند. اعضای پارلمان آنها را نمایندگی می

به برخی از انواع  (women-only districts): آنها، تنها زنان هستند ۀکه نمایند ایهای انتخابیحوزه

شده اشاره دارد که طبق آن برای حوزه های انتخابی معینی، صرفاً کاندیدای زن در  های رزروکرسی

 دهند و کاندیداهایدهندگان تنها به کاندیداهای زن رأی میشود. به این ترتیب، رأینظر گرفته می

 در حوزه های انتخابی دیگری شرکت کنند. دمرد این حوزه های انتخابی بای

 د

شکلی از حکومت است که در آن قدرت برتر به مردم اعطا شده و به طور   :(Democracy)دموکراسی

مستقیم توسط مردم و از طریق کارگزاریهای منتخب آنان اعمال میشود. از ویژگیهای این نوع حکومت 
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برابری حقوق و امتیازات، از جمله آزادی اجتماعات و آزادی بیان است که در قانون اساسی آمده 

 مهم نظامهای دموکراتیک است. هایویژگییتی نیز یکی از است. برابری جنس

شود که در آن به شکلی از حکومت گفته می :(Representative democracy)  نیابتی دموکراسی

نند. کگیری سیاسی انتخاب میشهروندان افرادی را برای نمایندگی منافعاشان در ارگانهای تصمیم

 ثریت در فرآیند قانونگذاری منعکس شود.بنابراین انتظار میرود که منافع اک

 ر

به بیشترین تعداد آراء  "اکثریت ساده"یا  :  (Plurality vote: Or “simple majority) رأی اکثریتی

شده توسط کاندیداها یا احزاب، در میان سه یا بیش از سه کاندیدا یا حزب، در یک انتخابات کسب

 شود.گفته می

دهندگان اغلب است که در آن رأی تناسبینوعی از نظام نمایندگی : (Alternative Vote)  رأی جایگزین

دهند )اگرچه گزینه لیست حزبی هم امکانپذیر است(. در این نظام، رأی می منفردبه کاندیداهای 

دهند. کاندیداهایی که در ها به همان تعداد کاندیداها رأی میدهندگان با توجه به تعداد کرسیرأی

را به دست آورده باشند، پیروز اعالم شده و باقی آرا در میان ( 1+  %50) اکثریت مطلق، روداولین 

ای هشود. این فرآیند مادامی که کرسیدهندگان تقسیم میدیگر کاندیداها بر اساس اولویت دوم رأی

 کنند.. ایرلند و مالت از این شیوه پیروی مییابدمیمربوط به آن منطقه پر شود، ادامه 

 شود واعمال می ههای انتخابی چندنمایندیک نظام اکثریتی که در حوزه :(Block Vote) انسدادیی رأ

دهند. هایی که باید پُر شوند، به کاندیداها رأی میدهندگان به همان تعداد کرسیدر آن رأی

عمال ارا کسب کنند، پیروز خواهند شد. کشورهایی که این نظام را رأی کاندیداهایی که بیشترین 

 کنند لبنان، کویت و سوریه هستند.می

 کنند.در انتخابات شرکت  میتوانند کهشهروندان گروهی از :((constituency دهندگانرأی

 س

چگونگی محتوای برگه رای از جمله تحوه  لیست کردن کاندیداها  :(Ballot structure) رأی ۀساختار برگ

ساختار برگه رای تعداد انتخاب رای دهندگان و میزان  .یکند و نحوه رای دادن به کاندیداها را مشخص  م

اطالعاتی که در اختیار ک آنها  قرار میدهد بگونه ای که  رای دهندگان بتوانند  اگاهانه  نمایندگان خود را 

 تعیین کنند. 

. 
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ی را انظامی است که انتخابات باز، آزاد و عادالنه :(Democratic structure) ساختار دموکراتیک

 شود.کند که در آن هیچ گروهی بیرون گذاشته نمیبرگزار می

هایی اشاره دارد که در به فرصت :  (Political opportunity structures)سیاسی ساختارهای فرصت

کند که دامنۀ آن از پذیر مییک بستر سیاسی، اقدامات جمعی در جهت اصالح سیاسی را امکان

شود )برای مثال اقدامات پس از انقالب و جنگ صالحات قانونی را شامل میاصالحات نهادی گرفته تا ا

های اجتماعی و ساختارهای سیاسی مفید است تعامل میان جنبش ۀداخلی(. این رویکرد برای مطالع

ای هبرداری کرده یا فرصتهای موجود بهرهدهد که چگونه بازیگران سیاسی از فرصتزیرا نشان می

 آورند.د میرا به وجو یجدید

های جامعۀ مدنی به سازمان (NGOs) (Non-Governmental Organizations): های غیردولتیسازمان

کل ست، شا هاشود که با هدف شناسایی موضوعات یا منافعی که مستقل از نفوذ حکومتگفته می

 د.نگیرمی

شود که معموالً داوطلبانه و میبه اقداماتی گفته  : (Political Party Quotas)احزاب سیاسی هایهسهمی

-ها( در میان کاندیداهای حزبی یا نمایندگان منتخب اتخاذ میبا هدف افزایش تعداد زنان )یا اقلیت

یا، اند، حزب کارگر بریتانهای جنسیتی را داوطلبانه اتخاذ کردههایی از احزابی که سهمیهشود. نمونه

 لیست نیروهای مردمی مراکش است.دموکرات آلمان و اتحادیه سوسیاحزب سوسیال

های ملی )یا اقداماتی در جهت تضمین این موضوع که در ارگان : (Gender quota)های جنسیتیسهمیه

محلی( هم زنان و هم مردان به تعداد قابل قبولی حضور داشته باشند. در عمل، با توجه به اینکه در 

تا کنون(،  2008)به جز در رواندا از سال  اندتمامی کشورها مردان در عرصۀ سیاست حاکم بوده

سهمیه جنسیتی سازوکاری برای مقابله با تبعیضی بوده است که زنان برای دستیابی به جایگاههای 

 گیری و افزایشهای تصمیمها کمک به حضور زنان در ردهسیاسی با آن مواجه بودهاند. هدف از سهمیه

-ت است. سه نوعه سهمیۀ سیاسی وجود دارد: سهمیهسرعت بسیار اندک حضور آنان در عرصۀ سیاس

ها از طریق اصالح های قانونی. برخی از این سهمیههای رزرو شده، و سهمیههای احزاب سیاسی، کرسی

ند. اقانون اساسی یا قانون انتخابات انجام شده یا آنکه احزاب سیاسی داوطلبانه آنها را اعمال کرده

می های غیررسهای نرم یا سهمیهرود، سهمیههای داوطلبانه به کار میاصالحات دیگری که برای سهمیه

 هستند.

االجرایی که یا در قانون اساسی لحاظ شده یا های الزمسهمیه: (Legislative Quotas) قانونیهای سهمیه

این  .و بر اساس آن تمامی احزاب سیاسی باید تعداد معینی از زنان را معرفی کنند ،در قانون انتخابات
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های قانونی جدیدترین نوع هایی برای متخلفان، تقویت خواهد شد. سهمیهها با مجازاتنوع سهمیه

 .)های جنسیتی مراجعه کنیدبه سهمیه(اند.ست که فرانسه، عراق و مکزیک آن را اتخاذ کردها هاسهمیه

شده حفظ های کرسیبه معنای تعیین تعداد محدودی از  :(Tokenism) ویا نمایشی صوریهای سهمیه

ها با این تعداد اندک درصد( از سوی نخبگان سیاسی است. دولت10برای زنان )معموالً کمتر از 

ته تعهدی نسبت به توانمندسازی زنان داش آنکه، بیهستند ِ صوریبرابری ارائۀنمایندگی زنان در پی 

 باشند.

شود، اشاره در هر لیست حزبی معرفی میبه حداقل تعداد زنانی که  :(Soft quotas) های نرمسهمیه

 ها یا تعهدات حزبی است.االجرا نیستند، بلکه بر اساس وعدهها الزمدارد. این سهمیه

بندی ای اشاره دارد که اغلب در به قانون رتبه  ها ۀسهمیاین نو ع  : (Zipper style quota) زیپی ۀسهمی

می کاندیداها بر اساس جنسیت آنها به صورت یکی های بسته اعمال میشود و طبق آن اسامورد لیست

  معرفی میشود.)زن ومرد( در میان 

ی گیری جمعاگرچه سیاست تعاریف متعددی دارد از جمله اینکه فرآیند تصمیم :(Politics)  سیاست

است.  های مختلفمرکزی سیاست در رابطه با توزیع منابع میان مردم بر اساس نگرش ۀاست؛ اما هست

و همچنین حفظ  تا حد امکان عادالنه توزیع منابع ملیِ هوادار ن دموکراسی و عدالت اجتماعیحامیا

گونگی توزیع چ ۀکنندکنند که بازار تعیینها استدالل میدر حالی که نولیبرال اند. های آیندهمنافع نسل

 ثروت میان مردم است.

 ش

اقتصادی  ۀشاخص مرکبی از توسع : به[Human Development Index (HDI)] انسانی ۀهای توسعشاخص

 های آموزش،و اجتماعی )مانند درآمد سرانه، مرگ و میر نوزادان، متوسط امید به زندگی، متوسط سال

شود که از سوی سازمان ملل متحد معرفی شده که هدف از آن مشارکت سیاسی و غیره( گفته می

 ۀهای مربوط به حقوق بشر برنامگزارش ۀکنار گذاشتن معیارهای مالی توسعه است. برای مشاهد

بندی کشورها به سایت زیر مراجعه کنید: ملل متحد و رتبه ۀتوسع
http://hdr.undp.org/en/statistics 

ی با ا( در مقاله1969نیش )رول هَاعبارتی که ک: (Personal is Political)است یاسیس یشخص

به مسائل افراد از لحاظ  بایدای اشاره دارد که طبق آن همین عنوان مطرح کرد. این عبارت به نظریه

ناشی از  کنندشان تجربه میسیاسی توجه کرد. چرا که بسیاری از مسائل شخصی که زنان در زندگی

دولت  ۀوظیف اس،رفتارها و عملکردهایشان نیست، بلکه ناشی از سرکوب سیستماتیک است. بر این اس

اشکال سرکوب و تبعیض و شناسایی موضوعاتی است که زنان، حتی در حوزه خصوصی، با آنها  محو

http://hdr.undp.org/en/statistics
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خصوصی نیست بلکه قوانین ملی  ۀروبرو هستند. برای مثال، ازدواج و قانون حضانت از قوانین حیط

 است.

اکثریتی که در حوزه های  یِدهنظام رأی: [Single Transferable Vote (STV)] شیوۀ رأی قابل انتقال

های رأی های خود را با عدد بر روی برگهدهندگان اولویتاعمال میشود. رأی هنمایندانتخابی تک

کنند و کاندیدایی که اکثریت مطلق آرا را به دست آورد، پیروز خواهد شد. اما اگر هیچ مشخص می

، کاندیداهایی که کمترین آرا را به دست های اول به دست نیاوردردهکاندیدایی اکثریت مطلق را در 

دهندگان به دیگر کاندیداها اختصاص اند، حذف شده و آراء آنها بر اساس اولویت دوم رأیآورده

یوۀ رأی شتا آنکه یکی از کاندیداها اکثریت مطلق را به دست آورد. استرالیا و فیجی از نظام  یابدمی

 کنند.د استفاده میبرای انتخابات پارلمانی خو قابل انتقال

نحوه قرار دادن اسم زنان و مردان در مدل سهمیه بندی جنسیتی  :(Semi-Zipper style) زیپیشبه ۀشیو

به گونه ای است که اطمینان حاصل شود که در میان سه کاندیدا در لیست حداقل اسم یک زن وجود دارد. به 

ک درمیان الزامی در یکی زن یکی مرد نیست بلکه این دلیل شبه یک در میان گفته می شود که مانند مدل ی

کاندیدا در لیست یکی زن است. این روش بیشتر در سیستم  3اطمینان باید حاصل شود که از در میان 

 انتخاباتی حزبی با لیست بسته اعمال می شود. این روش در کشور اندونزی اعمال می شود.

 

 ع

این ایده اشاره دارد که با تمامی اعضای یک نوشته به  ایندر  (:Universalismجهانگرایی )یا  گراییعام

با این حال، از لحاظ تاریخی در بسیاری در مفابل قانون برابرند.   نظر از جنسیت، نژاد، یا قومیت، جامعه، صرف

ا که تنه توجیه با این  زنان رادر آستانه انقالب و تولد دموکراسی مدرن  در فرانسه  ها، از جمله از دموکراسی

 طرد کردند. در عمل را دارند از قلمروی سیاستو سیاسی های اخالقی مردان توانایی استدالل کردن و قضاوت

با مرد و مردانگی با مشحصات   ( abstract individuals) "افراد انتزاعی"بر اساس انگاره   گراییعام

 .ق از دست رفته خود  تالش میکنندسال  هنوز برای حقو 200بعد از بیش از  زنان وتعریف شده است 

 

 ف

ها و اقدامات به آگاهی از وضعیت مادون زنان در یک جامعه پدرساالر و ایده :(Feminism) نیسمیفم

فی از شود. گرایشات بسیار مختلمعطوف به تغییر این وضعیت به سوی برابری جنسیتی گفته می

با  های برابروق سیاسی و اجتماعی زنان و فرصتبهبود حقهمگی آنها هوادار نیسم وجود دارد، اما یفم

 .اندمردان 
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های شامل نهادهایی بر اساس منافع زنان است که توسط ارگان :(State feminism) نیسم دولتییفم

ت. هدف تشکیل شده اس طلبها و قوانین برابریگیری به منظور نظارت بر اجرای سیاستگذاریتصمیم

های دیگر( شناسایی منافع زنان در میسیون زنان گرفته تا کارگزاریاین سازوکارهای دولتی )از ک

گیری است. کشورهای شمالی از به برابری زنان در فرآیندهای تصمیم دادنسطح دولتی و اولویت

 اند.بسیاری برده ۀهای مبتنی بر رفاه اجتماعی بهرنیسم دولتی و سیاستگذارییفم

 ق

زنان  50-50توازن  برایهای فرانسوی به خواست فمینیست اتمساوجنبش  :(Parité)مساوات قانون 

تصویب شد و بر  مساوات، سرانجام قانون 2000ژوئن  6و مردان در تمامی مجامع اشاره دارد. در 

درصد کاندیداهای زن و مرد معرفی کند. یکی از نقاط ضعف  50در مجموع  یداساس آن هر حزب با

فان چندان جدی گرفته نشده و در نتیجه بسیاری از احزاب این این قانون این است که مجازات متخل

 گیرند.قانون را نادیده می

شود که قوانین را تصویب، به مجمع ملی یا پارلمان گفته می :(Legislature) مقننه یا قانونگذاری ۀقو

 کند.یاصالح یا لغو م

انسانی  ۀهای توسعکه دارای شاخص: به کشورهایی اشاره دارد (Legislature) کشورهای در حال توسعه

 مراجعه کنید. انسانی ۀهای توسعشاخصپائین یا متوسط هستند. به 

 ک

که برای  شوداطالق میهای پارلمان به تعدادی از کرسی (reserve seat): و شدهرهای رزکرسی

ا از سوی ند، یشوها انتخاب میشوند. زنان یا به صورت مستقیم برای این کرسیزنان کنار گذاشته می

شوند. رواندا، افغانستان، و اردن از جمله کشورهایی هستند که این های اجرایی منصوب میارگان

 کنند.ها را اعمال میسهمیه

شمال اروپا و شمال آتالنتیک گفته  به مناطق (Nordic countries): کشورهای شمالی یا نُردیک

 د، نروژ و سوئد.شود شامل کشورهای دانمارک، فنالند، ایسلنمی

  ۀسیاسی اشاره دارد تا منطق ۀاصطالح غربی بیشتر به یک منطق :(Western countries) کشورهای غربی

عد جغرافیایی، کشورهای غربی در نواحی مختلفی از قاره اروپا، امریکای شمالی، آسیا از بُ جغرافیایی. 

 های با ثبات و جایگاها دارای دموکراسیو استرالیا قرار دارند. در حالی که لحاظ سیاسی این کشوره

 اجتماعی هستند. نمایندگی سیاسی زنان در این کشورها بسیار متفاوت است.-نسبتاً باالی اقتصادی
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 "غربی"بندی به کشورهایی که در این اثر، این طبقه :(Non-Western countries) کشورهای غیرغربی

فاده یافته )و در حال توسعه( استطالح کشورهای توسعهشود. همچنین از اصشوند، گفته میمحسوب نمی

چگونگی شکلگیری و کاربرد این عبارت در ادبیات توسعه قائل  ۀاستثناهایی دربار زیرا ایم،کرده

 هستیم.

 گ

به تعداد کاندیداهای منتخب از یک حزب در یک منطقه که  :((Party magnitudeحزب گستردگی

امی شود. هنگکند، اطالق میدهندگان معرفی میه حزب مربوط به رأیمعموالً به لیست کاندیدهایی ک

ین رود آن حزب در یک منطقه معباشد )یعنی انتظار میکرسی یک حزبی بیش از یک  گستردگیکه 

تری برای ها یا زنان بیشبیش از یک کاندیدای پیروز داشته باشد( احتمال بیشتری وجود دارد که اقلیت

 د.آن منطقه معرفی شون

های قانونی اختصاص داده شده به به تعداد کرسی (district magnitude): گستردگی حوزۀ انتخابی

 باشند که هنمایندهای انتخابی تکاشاره دارد. کشورها ممکن است دارای حوزه حوزۀ انتخابییک 

نتخابی های احوزهبرخوردار از شود، یا های انتخابی آن توسط یک نماینده، نمایندگی میحوزه

کنند. به ندرت ممکن است نظام انتخاباتی که نمایندگان متعددی آن را نمایندگی می هچندنمایند

 ود.در نظر گرفته ش دهنماینتکدارای حوزۀ انتخابی ای باشد که تمامی آن کشور کشوری به گونه

 ل

سوی خود حزب انجام  بندی کاندیداها ازدر لیست بسته، رتبه (closed party lists): بستهحزبی  لیست

یی که اتوانند به کاندیدای معینی رأی دهند. بسته به تعداد کل آردهندگان نمیمیشود، بنابراین رأی

یداهای به کاند لیستها از باال به پائین کند، کرسیمعین دریافت میحوزۀ انتخابی هر حزب در یک 

 .یابدتخصیص میبرنده 

دهندگان اجازه شود. به رأیخوانده می "آزادلیست "که گاهی  (open party List): حزبی باز لیست

 دهد که نه تنها حزب مورد نظر خود بلکه کاندیدای آن حزب را نیز انتخاب کنند.می

قانونی را  1990حزب کارگر بریتانیا در دهه ::(All Women Shortlist) لیست منحصراً متشکل از زنان

هایی که در اثر )کرسی 145"وارث"های د از کرسیدرص 50تصویب کرد که بر اساس آن در 

هایی که بیشترین احتمال )کرسی "رقیب"های درصد از کرسی 50شوند( و در بازنشستگی، خالی می

                                                           
145Inheritor seats 
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از صرفاً اسامی کاندیداهای زن، با هدف افزایش صرفاً متشکل بُردشان وجود دارد( لیست کوتاهی 

 کند.انتخاب زنان، معرفی می

 م

کند که در به فرآیند تمرکز زدایی اشاره می (devolved assemblies): ویض اختیارلس با تفمجا

پارلمان  .یابندمیایالتی و محلی انتقال  السگیری از حکومت مرکزی به مجآن برخی نهادهای تصمیم

با تفویض اختیار  لسهایی از مجاتأسیس شدند، نمونه 1999اسکاتلند و مجمع ملی ولز که در سال 

 ریتانیا هستند.در ب

 ۀست که عرصا ای از فعالیت هابسیار گسترده طیفشامل  (Political participation): مشارکت سیاسی

گیری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیرگذارند. مشارکت مستقیم سیاسی در سیاست یا تصمیم

 وستن به یک حزبهای سیاسی، یا پیسیاست رسمی شامل رأی دادن، تالش برای احراز پست ۀعرص

مدنی در سطوح محلی یا  ۀمشارکت غیرمستقیم سیاسی، حضور در فعالیت های جامع .سیاسی است

فزایش د یا حتی مشارکت در اناولویت حکومت باش باید که  شودمبارزاتی که گفته می است و به ملی

 شود.ها یا برگزاری تظاهرات انجام میآگاهی عمومی که از طریق رسانه

 ن

-حوزهکه در  است انتخاباتی هاینظام یکی از انواع اصلی:  (Majoritarian systems)اکثریتیهای نظام

لق های انتخاباتی اکثریتی کاندیداها باید اکثریت مطشود. در نظامنماینده استافده میهای انتخابی تک

های اکثریتی تفاوت ای از آن رأیِ جایگزین است. نظمکل آرا را به دست آورند که نمونه( 1+50%)

های اکثریت نسبی دارند از این جهت که کاندیدای پیروز باید اکثریت مطلق را احراز اندکی با نظام

  .نندک. برخی از کشورها ترکیب متفاوتی از این دو نظام را اعمال میکند و نه صرفاً بیشترین رأی را

نظام انتخاباتی اشاره دارد که در آن به نوع عام  (Majoritarian systems): های اکثریتی/نظام

بَرند. ( انتخابات را می1+  %50کاندیداهای حزبی یا با اکثریت نسبی )بیشترین میزان آرا( یا مطلق )

ن است از آنجایی که کشورهای مختلف ممکهای اکثریت نسبی. نظام و های اکثریتینظامنیز بنگرید به 

اده کنند، در ادبیات سیاسی از واژۀ اکثریتی/اکثریت نسبی ترکیب متفاوتی از این دو نظام را استف

 شود.استفاده می

های انتخاباتی است که یکی از انواع نظام (simple Majoritarian systems):  اکثریت نسبیهای نظام

بیش از دو کاندیدا یا حزب در یک  اکثریت نسبی،های متفاوت است. در نظام یهای اکثریتبا نظام

شود. در اعمال می یندههای انتخابی چندنماکنند و این نظام اغلب در حوزهمعین رقابت میمنطقه 
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 ؛بیشترین تعداد آرا )اکثریت ساده( را کسب کنند ید، احزاب یا کاندیداها بااکثریت نسبیهای نظام

. انواع تآنکه ضرورت داشته باشد اکثریت مطلق آرا را احراز کنند که در نظام اکثریتی ضروری اسبی

 رأی انسدادی حزبی. رأی انسدادی ومتداول نظام اکثریت نسبی عبارتند از 

نظامی که سازوکار رای دادن مردم بر تعیین کرسیهای مجلس را سامان  : (electoral system) نظام انتخاباتی

ه کسانی ات برگزار شود؛ چتر نظام انتخاباتی تعیین می کند که هر چند وقت یکبار باید انتخاببه طور مشخص .می دهد

 ی رأیهاو ساختار برگهتوانند در انتخابات شرکت  کنند و رای دهند و چه کسانی می توانند انتخاب شوند. می 

و سازوکار صندوق رای و چگونگی به رای دادن و شمارش آرا در یک انتخابات برای کسب کرسیهای  تعیین می کند

را تعیین می کند. سه نظام کلی انتخابات شامل نظام نمایندگی نسبیتی، نظام مجلس توسط کاندیداها و احزاب سیاسی 

 اکثریتی/ رای بیشتر و نظام مختلط می باشد

شود که های انتخاباتی گفته می: به نوع سومی از نظام(Mixed electoral system)نظام انتخاباتی مختلط

ند. برای مثال، اجمع شده اکثریت نسبی/ییتو اکثر تناسبیهای مثبت دو نظام نمایندگی ویژگیدر آن 

شوند و نیم دیگر از طریق های پارلمان از طریق نمایندگی اکثریتی پر مینیمی از کرسی

کزیک و کنند عبارتند از آلمان، م. برخی کشورهایی که از این نظام پیروی میاکثریت نسبی/یاکثریت

 های موازی مراجعه کنید.فیلیپین. همچنین به نظام

-است که در آن رأیی/ اکثریت نسبی یک نظام اکثریت : (Two round system)اینظام دو دوره

کنند. رقابت میان کاندیداها و های رأی، یک کاندیدا یا حزب را انتخاب میدهندگان در اولین برگه

ی یدایاگر در همان دور اول حزب یا کاند .بیشتری به دست آورده باشندرأی احزابی خواهد بود که 

واند تشود. این نظام میاکثریت مطلق آرا را کسب کرده باشد، پیروز خواهد شد و دور دوم برگزار نمی

به این صورت هم برگزار شود که بیش از دو کاندیدا در دور دوم رقابت کنند و کاندیدایی که بیشترین 

اکثریت مطلق را کسب )اکثریت ساده( را به دست آورد، پیروز خواهد شد )لزومی ندارد که  رأی

شود و ایران، کوبا و مصر آن را اعمال اعمال می هنمایندهای انتخابی تککنند(. این نظام در حوزه

 کنند.می

های انتخابی برای حوزه اکثریتیهای : یکی از نظام(Block vote)حزبی لیستدهی به نظام رأی

دهند. حزبی های حزبی رأی میبه لیستدهندگان به جای کاندیدا است که در آن رأی هچندنمایند

خواهد  را به دست حوزۀ انتخابیهای مربوط به آن که بیشترین تعداد آرا را کسب کند تمامی کرسی

کامرون،  کنند،شوند. کشورهایی که از این نظام پیروی میآورد و بر طبق آن لیست کاندیداها معین می

 .اندچاد و سنگاپور 

های انتخاباتی مختلط است که در آن دو ترین شکل نظامرایج :(Parallel systems) های موازینظام

 ناسبیتشود. یکی مطابق با نظام نمایندگی انتخابات به صورت موازی اما مستقل از یکدیگر برگزار می
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و نظام است این د ایای. تنها هدف نظام موازی ترکیب مزاکثریت نسبی/یو دیگر مطابق با نظام اکثریت

گیرد. رار میق اکثریت نسبی/یو اکثریت تناسبیهای نمایندگی ایج آن هم اغلب در طیفی میان نظامو نت

با باقی  و تناسبیهای نمایندگی ستاگ از طریق لیستهای بوندِبرای مثال، در آلمان نیمی از کرسی

های هدر برگ دهندگاند. رأینشوپر مینسبی  اکثریتاز طریق نماینده دهندگان تکاستفاده از رأی

 حزبی و دیگری برای کاندیدا. لیستیکی برای  :گذارندرأی دو عالمت موازی می

نویس قوانینی به محتوا و موضوعات پیش (:Substantive Representation) ماهیت موثربا  نمایندگی 

ند کق میدهد و نمایندگان را تشویاشاره دارد که موضوع نمایندگی زنان را در کانون توجه قرار می

نمایندگی  در پی حقیقیها معتقدند که نمایندگی فمینیستاز نویس رأی دهند. برخی به این پیشکه 

 "کنند.زنان، زنان را نمایندگی می"آید که در آن می توصیفی

دگی توصیفی در معنایی وسیعتر به ننمای : ( (descriptive representation  نمایندگی توصیفی

. در های مختلف و زنان باشندنمایندگان منتخب باید نماینده افراد اقلیت و قومیتست که ا این معنا

 50های سیاسی را در اختیار دارند. بنابراین، افراد منتخب باید این اثر، به زنانی اشاره دارد که کرسی

 نگیری بیرو، نژادی و قومی را که اغلب از ساختارهای تصمیمدینیهای درصد زنان شامل اقلیت

کنند که هر پارلمانی که واقعاً شوند، نمایندگی کنند. فعاالن حقوق زنان استدالل میگذاشته می

د. دهنکم نیمی از جمعیت را تشکیل میزنان باشد، زیرا زنان دست %50دموکراتیک باشد، باید شامل 

 مراجعه کنید. حقیقینمایندگی همچنین به 

ای انتخاباتی هیکی از انواع اصلی نظام (proportional representation): تناسبینمایندگی 

های پارلمان به نسبت آراء کسب شده توسط کاندیداها یا احزاب سیاسی است که در آن کرسی

بیش از یک نماینده در پارلمان ای که های انتخابیکند. این نظام اغلب در حوزهاختصاص پیدا می

شود و بیشتر به سود احزاب است تا کاندیداهای ال می( اعمههای انتخابی چندنماینددارند )حوزه

 یستلترین نظام انتخاباتی است که در آن هر حزب متداول تناسبی،نمایندگی  لیستمستقل. 

شد. با "بسته"یا  "باز"تواند میلیست کند. این کاندیداهای خود را در هر منطقه معین، معرفی می

 هستند عبارتند از سوئد، آرژانتین و اندونزی. کشورهایی که دارای این نظام انتخاباتی

. غلپی یافتن شیا در  اند؛که یا شاغل  شودگفته می به تمامی افراد بالغی (workforce): نیروی کار

های حوزه شان بهمندسازی آنان و دستیابینمشارکت زنان به شکل نیروی کار یکی از عوامل مهم در توا

 عمومی و سیاسی است.

 ه
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شود که از سوی به قوانین و اسنادی گفته می (international Norms ): المللیای بینهنجاره

ین شود. اهای آن )مانند سازمان ملل متحد( پذیرفته شده و اجرا میالمللی و سازمانبین ۀاعضای جامع

 .تعدالت اجتماعی، حقوق بشر و موضوعات جنسیتی اس ۀهایی در زمینتوصیه مجموعه هنجارها شامل
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 1 ۀضمیم

ای دهد. کشورهدست یافتند نشان میتوری ها، سالی را که زنان به حق رأی و کاندیداجز در موارد مشخص شده، تاریخ

 اند. منبع:این لیست، یا دارای پارلمان هستند، یا در بخش از تاریخشان، دارای پارلمان بوده

Inter-Parliamentary Union: http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm May 25, 
2011. 

 

 1788 ایاالت متحده آمریکا

 1893 زالند نو

 1902 *استرالیا 

 1906 فنالند

 1907 *نروژ

 1913 **نروژ

 1915 *دانمارک، ایسلند

 1917 ، هلند*کانادا

، قرقیزستان، التویا، لیتوانی، لهستان، فدراسیون *آلمان، مجارستان، ایرلند ،1، استونی، گرجستان*اتریش، کانادا

 روسیه، بریتانیا*
1918 

 1919 ، اوکراین*، لوکزامبورگ، هلند، زالند نو، سوئد*بالروس، بلژیک

 1920 ؛ اسلواکی، ایاالت متحده آمریکا**، جمهوی چک، ایسلند*آلبانی، کانادا

 1921 **، سوئد1، گرجستان*یکارمنستان، آذربایجان، بلژ

 1924 ، مغولستان، سنت لوسیا، تاجیکستان1قزاقستان

 1927 ترکمنستان

 1928 **، بریتانیا**ایرلند

 1929 *، رومانی*اکوادر

 1930 (، ترکیهناآفریقای جنوبی )سفیدپوست

 1931 ، اسپانیا، سریالنکا*، پرتغال*شیلی

 1932 برزیل، مالدیو، تایلند، اوروگوئه

 1934 ، ترکیه*کوبا، پرتغال

 1935 میانمار

 1937 فیلیپین

 1938 ، ازبکستان*بولیوی

 1939 السالوادور

http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm
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 1941 پاناما

 1942 نجمهوری دومنیک

 1944 بلغارستان، فرانسه، جامائیکا

 1945 ، سنگال، اسلونی، توگو1کرواسی، گویانا، اندونزی، ایتالیا، ژاپن

ال، ، مقدونیه، ترینداد و توباگو، ونزوئ*، رومانی*ه، دیبوتی، گواتماال، لیبریا، میانمار، پاناماکامرون، جمهوری خلق کر

 ویتنام، یوگوسالوی
1946 

 1947 ، مالت، مکزیک، پاکستان، سنگاپور1آرژانتیتن، ژاپن

 1948 ، اسرائیل، جمهوری کره، سیشل، سورینام**بلژیک

 1949 *یکا، جمهوری عربی سوریه، چین، کاستار**بوسنی و هرزگوین، شیلی

 1950 ، هائیتی، هند**باربادوس، کانادا

 1951 آنتگوا و باربودا، دومنیکا، گرنادا، نپال، سنت کیس و نویس، سنت وینسنت و گرنادینز

 1952 ، ساحل عاج، یونان، لبنان**بولیوی

 1953 **بوتان، گویانا، مکزیک، جهموری عربی سوریه

 1954 ابلیز، کلمبیا، غن

 1955 ، اتیوپی، هندوراس، نیکاراگوئه، پرو2کامبوج، اریتره

 1956 بنین، کوموروس، مصر، گابن، مالی، موریس، سومالی

 1957 **مالزی، زیمبابوه

 1958 بورکینافاسو، چاد، گینه، جمهوری خلق الئو، نیجریه جنوبی

 1959 ماداگاسکار، سن مارینو، تونس، جمهوری تانزانیا

 1960 ، قبرس، ماالوی، موریتانی، پاراگوئه، رواندا، سیرالئون**اکاناد

 1961 ، بروندی، السالوادور، ماالوی، موریتانی، پاراگوئه، رواندا، سیرا لئون*باهاماس

 1962 ، موناکو، اوگاندا، زامبیا**الجزایر، استرالیا

 1963 نو افغانستان، کنگو، گینه استوایی، فیجی، ایران، کنیا، مراکش، گینه

 1964 ، جمهوری عربی لیبی، گینه نو، سودان**باهاماس

 1965 بوستاوانا، لسوتو

 1967 ، کیریباتی، توالو، یمن**جمهوری دموکراتیک کنگو، اکوادور

 1968 نارو، سوازیلند

 1970 آندورا، جمهوری دموکراتیک کنگو، یمن

 1971 سوئیس

 1972 بنگالدش

 1973 و، سن مارین*آندورا، بحرین
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 1974 اردن، جزایر سلیمان

 1975 آنگوال، کیپ ورد، موزامبیک، سائو توم و پرینسیپ، وانواتو

 1976 **پرتغال

 1977 گینه بیسائو

 1978 ، زیمبابوه،1نیجریه شمالی، جمهوری مولدوا

 1979 جزایر مارشال، میکرونسیا، پاالئو

 1980 1عراق، وانواتو

 1984 ی،لیختنشتاین، آفریقای جنوب

 1986 جمهوری آفریقای مرکزی، دیجوبوتی

 1989 نامیبیا

 1990 سامائو

 1993 1، جمهوری مولدوا1قراقستان

 1994 آفریقای جنوبی )سیاه پوستان(

 2002 **بحرین

 2005 کویت

 زنانی حق رأی دارند که تحصیل کرده یا مالک باشند. *

 اال، صرف نظر از میزان تحصیالت یا داراییشان حق رأی دارند.تمام شهروندان هجده سال و هجده سال به ب** 

 سابق، دولت استعماری به زنان حق ۀمراحل دستیابی به حق رأی است. در کشورهای مستعمر ۀاین زمانهای مختلف، نشاندهند 1

هایی مین امر، ایالتهم آن را به رسمیت می شناخت. مشابه ه نو استقاللحقی که دولت داد، رأی دادن و انتخاب شدن می

ی که د؛ حقوقهستند که بخشی از یک فدراسیون بودند و زنان در آنها تحت قوانین فدرال، حق رأی و حق انتخاب شدن داشتن

 شناخت.سیس نیز آن را به رسمیت میأدولت مستقل تازه ت

 ۀهم"تصویب شد آمده است:  1997ی م 23اریتره بخشی از اتیوپی بود. در قانون اساسی اریتره که در  1955در نوامبر  2

 "ای حق رأی خواهند داشت.شهروندان هجده سال یا هجده سال به باالی اریتره
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 2 ۀضمیم

 قانون انتخابات رواندا، در ارتباط با نمایندگی زنان

 (185، و 82؛ 76)مواد 

جمله محلی و گیری در تمامی سطوح حکومتی )از های تصمیمردهاز یک سوم  تخصیصافزون بر 

 به موضوع ترکیب پارلمان ملی به شرح زیر پرداخته است. 2003اداری( به زنان، قانون اساسی 

در رواندا، ضروری هستند. برای  رزرو شدههای بیان دقیق این مواد برای اجرای کارآمد کرسی ۀنحو

 http://www.rwandahope.com/constitution.pdf به:بیشتر از قانون اساسی رواندا  اطالعات

 مراجعه کنید.

x  5استان را به مدت  12 از  که تشکیل میشودعضو 80 از،پارلمان ملی، 76اصل طبق 

 انجام میشودبه شرح زیر انتخابات؛ شوند برگزیده می سال

o 24  از مجموع تعداد( برای زنان نگه داشته میشود که از سوی شورای  %30)کرسی

ارای هایی که صرفاً دریق انتخابات مستقیم( و با برگهشوند )بنابراین از طزنان انتخاب می

حوزۀ انجمن مشترکی از اعضای "سوی ، اعضای زن از اصلکاندیداهای زن است. طبق این 

 اییهای اجرو اعضای کمیتهشوراهای شهرستان یا شهر کیگالی ، مورد نظر، شهرداری انتخابی

 24این  "ها.ها، و بخشها، شهرستانرداریها زنان در استان، شهر کیگالی، نواحی، شهسازمان

شوند زن انتخاب می 2کرسی مربوط به کل کشور است. در نتیجه از هر ایالت یا استان 

 کنند، در ادامه آمده است(.)ترکیب انجمنی که نمایندگان زن را انتخاب می

o 2 شوند.معاون که از سوی شورای ملی جوانان انتخاب می 

o 1 شود.دراسیون انجمن معلوالن انتخاب میمعاون که از سوی ف 

o 53  تخاب میان تناسبینماینده که به طور مستقیم و بر اساس نظام لیست نمایندگی-

شود. به درصد رأی آستانه وجود دارد که مانع از حضور احزاب بسیار کوچک می 5شود. 

در پارلمان  ایکل آرا را به دست آورد، به هیچ کرسی %5عبارت دیگر، هر حزبی که کمتر از 

 دست پیدا نخواهد کرد.

x ند. وشساله انتخاب می 8عضو است که برای یک مدت  26سنا شامل  82 اصل

ه د یا بنشوب میونصمعضو آن باید به زنان تعلق بگیرد که یا  26کرسی( از  8درصد )30

 شوند.های انتخاباتی مختلف انتخاب میصورت غیرمستقیم از سوی کالج
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x های برابر ها و فرصتنظارت بر امور زنان با هدف اجرای سهمیهدفتر  185 اصل

 :اصلجنسیتی و در تمامی سطوح تأسیس شود. طبق این 

 :داز این قرارنهایش دفتر نظارت بر امور زنان باید یک نهاد همگانی مستقل باشد که مسئولیت"

o یبرابر ضمینهای جنسیتی که هدف از آن تویژگیها با نظارت بر مطابقت برنامه 

سیتی و جن برابریپایدار است و نیز اشاره به موضوعات مربوط به  ۀجنسیتی به منظور توسع

 های برابر و عادالنهعدم تبعیض با هدف ایجاد فرصت

o  ملی، به  ۀجنسیتی و مکملی برای توسع برابری های مربوط به ترویجدر برنامه اصلاین

 تصویب برسد.

ه هایش را بهای مربوط به فعالیتخود را تدوین و گزارش ۀله برنامدفتر نظارت بر امور زنان هر سا

 "های دولتی به تصویب خواهد رسید.هایی از آن را در دیگر ارگانکابینه خواهد فرستاد و نسخه
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