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سپاسگذاری
در قدم اول نویسنده گان این نشریه میخواهند از زحمات خسته گی ناپذیر و متعهدانه تیم تحقیق هر یک فرخ لقا امینی ،فرید احمد بیات ،ضیا حسین ،ریحانه گلثوم حسینی
و مسعوده کوهستانی و تالش آنها در جریان این پروژه تحقیقی اظهار سپاسگزاری نمایند .از هنگام تهیه طرح های اولیه سوالنامه ها تا آخرین دور تحلیل ها ،این تحقیق
عمیقانه از تجارب گسترده و مسلکی ،دانش و فهم گسترده آنان در رابطه به موضوع تحقیق ،قوی ًامستفیدشده است .همچنان نویسنده گان از همکاری آنهابه ویژه در قسمت
تهیه پیشنویس بخش میتودولوژی یا روش تحقیق این نشریه ،نیزتشکری می نمایند.
این تحقیق بدون همکاری سخاوتمندانه  25نفر کاندیدانیکه برای مصاحبه حاضر شدند ،و نیز بدون همکاری مردم شش ساحه ایکه این تحقیق در آنجا انجام یافت ،امکان پذیر
نبوده است .نویسنده گان مخصوص ًا از مهمانداری سخاوتمندانه مردم یکاولنگ که تیم تحقیق را برای مدت چند روز در خانه های شان مهمانوازی کردند نیز سپاسگزاری می نمایند.
بدون همکاری آنهاانجام این تحقیق امکان نمی داشت.
بر عالوه نویسنده گان از راچائیل ویرهام (از انستیتیوت ملی دیموکراتیک و قب ً
ال کارمند کمیسیون مستقل انتخابات) ،ربیکا هینز (از بنیاد آغا خان-افغانستان) ،تیریسا دی
ً
لنگیز (در گذشته معاون رئیس صندوق انکشافی ملل متحد برای زنان در افغانستان) ،نوحا کابورن ،جی لمی ،انا الرسن و ایمیلی وینتربیتم (تماما کارمندان سابق واحد
تحقیق و ارزیابی افغانستان) ابراز قدردانی مینمایند .همه آنهانظریات بسیار با ارزش و همکاری های الزم را در جریان مراحل مختلف این تحقیق ارایه داشته اند .همچنان
از همکاری های میکایل لو مونتیجو ،جینیفر لین بگاپورو و لیه ویلفریدا پیلونگو در قسمت طی مراحل یا پروسس معلومات اولیه این تحقیق،اظهار تشکری می نمائیم.
اولیور لو و چونا ایچاویز
کابل ،جنوری 2012

حقوق مساوی ،اما فرصتهای نابرابر

جiii

1391

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

فهرست
اصطالحات ....................................................................................................................................................................................................................................................ه
....................................................................................................................................................................................................................................................ه
مخففات

خالصه1.................................................................................................................................................................................................................................................... .
مقدمه2.....................................................................................................................................................................................................................
.1
نظر اجمالی :وضعیت زنان در افغانستان2............................................................................................................................................................
1. .1
نظری به تاریخ :اشتراک زنان در سیاست پیش از سال  2001میالدی 3...........................................................................................................
1. .2
حالت پس از  2001برای اشتراک زنان در انتخابات 5.......................................................................................................................................
.1.3
انتخابات پس از 6...................................................................................................................................................................................... 2001
1. .4
میتودولوژی (روش) و زمینه ای تحقیق11.............................................................................................................................................................
.2
روش تحقیق11....................................................................................................................................................................................................
2. .1
والیات و وضعیت مناطق 13................................................................................................................................................................................
.2.2
کاندیدان17.............................................................................................................................................................................................................
.3
کاندیدان و کمپاین های انتخاباتی آنان17..........................................................................................................................................................
.3.1
گرایشات عمومی24.............................................................................................................................................................................................
.3.2
رای دهندگان29.......................................................................................................................................................................................................
.4
تصور مردم از زنان بعنوان نامزد و رای دهندگان انتخابات29.............................................................................................................................
4. .1
انگیزه برای رای دادن 30.....................................................................................................................................................................................
4. .2
تصمیم برای رای دهی 31..................................................................................................................................................................................
.4.3
دسترسی به معلومات33.......................................................................................................................................................................................
.4.4
سطح آگاهی34...................................................................................................................................................................................................
.4.5
دسترسی به صندوق های رای دهی37..............................................................................................................................................................
.4.6
تاثیر انتخابات39.................................................................................................................................................................................................
.4.7
یافته های کلیدی و پیشنهادات40...........................................................................................................................................................................
.5
یافته های کلیدی(کاندیدان انتخابات) 40............................................................................................................................................................
5. .1
یافته های کلیدی (رای دهنده گان) 41...............................................................................................................................................................
.5.2
پیشنهادات42......................................................................................................................................................................................................
.5.3
مأخذ46.......................................................................................................................................................................................................................................
پیشنهادات شما48......................................................................................................................................................................................................................
نشریات اخیرواحد تحقیق و ارزیابی افغانستان49........................................................................................................................................................................
جدول ها و چوکاتها
چوکات  :1دینامیک/نیرو های کلیدی انتخابات در افغانستان 6.................................................................................................................................................
جدول  :1تعداد نامزدان و رای دهندگان زن در انتخابات پس از سال  2001میالدی در افغانستان7.......................................................................................
جدول  :2مشخصات والیات 12..................................................................................................................................................................................................
جدول  :3فیصدی اشتراک مردم والیات و ولسوالی در انتخابات12...........................................................................................................................................
جدول  :4سواد آموزی ،میزان تعلیمات زنان و سطح فقر از هر والیت 12................................................................................................................................
جدول  :5کاندیدان مرد و زن به تفکیک والیت ،سال وانتخابات17..........................................................................................................................................
جدول  :6سطح رقابت میان کاندیدان زن به تفکیک والیات18....................................................................................................................... 2010-2009 ,
چوکات  :2زنان در ولسوالی بامیان :مخالف و در حاشیه زده شده32.........................................................................................................................................
چوکات  :3نسل تعلیم یافته35....................................................................................................................................................................................................
جدول ضمیمه  :1توزیع اشتراک کننده گان این تحقیق درین و انواع مصاحبه ها بر اساس ساحه45......................................................................................
جدول ضمیمه  :2توزیع اشتراک کننده این تحقیق بر اساس سن و سال و سـاحه45..............................................................................................................

د

اولیور لو با امینی ،بیات ،حسین ،حسینی ،کوهستانی و ایچاویز

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 1391

اصطالحات
		
ایالق

علفچر های تابستانی

		
چادری

حجاب که سر تا پای زن را میپوشاند

		
نذر

تشریفات و دعای مذهبی که قبل از آغاز یک کار مهم ،پیش برده میشود

		
قوم
		

گروه های همبسته .این اصطالح در موارد متعدد استفاده میشود .مث ً
ال برای قبیله ،خانواده  ،نژاد و قوم ،محل و یا دیگر خصوصیات که وابسته
به یک گروپ میباشد.

		
شورا

شورای های محل

		
ولسی جرگه

مجلس نماینده گان پارلمان افغانستان

مخففات
		
AREU

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

		
AWN

شبکه زنان افغان

		
CSO

موسسات جامعه مدنی

		
FGD

بحث های گروپی

		
IDI

مصاحبه های تمرکزی

		
IEC

کمیسیون مستقل انتخابات

		
JEMB

دفتر مشترک تنظیم انتخابات

		
MoI

وزارت داخله

		
MoWA

وزارت امور زنان

		
MP

عضو پارلمان

		
NDI

انستیتیوت ملی دیموکراتیک

		
NGO

موسسه غیر دولتی

		
NSP

برنامه همبستگی ملی

		
PC

شورای والیتی

		
PDPA

حزب دیموکراتیک خلق افغانستان

		
SNTV

سیستم رای دهی واحد غیر قابل انتقال

حقوق مساوی ،اما فرصتهای نابرابر

هv

1391

و

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

اولیور لو با امینی ،بیات ،حسین ،حسینی ،کوهستانی و ایچاویز

خالصه 1391

خالصه
بدون شک تاسیس یک نظام دیموکراتیک بر اساس قانون اساسی  2004افغانستان سبب گسترش بی سابقه ای اشتراک سیاسی زنان درین کشور شده است .در سالهای
پس از آن ملیونها زن در انتخابات ریاست جمهوری ،پارلمانی و شورا های والیتی اشتراک کرده و رای دادند .هزاران زن دیگر کاندیدای انتخابات برای کسب کرسی های
پارلمان و شورا های والیتی شدند و کسب حد اقل یک چهارم از کرسی ها در هر یک از مجالس متذکره برای آنها بطور قانونی تضمین شده است.این اشتراک زنان در
انتخابات یک فرصت چشمگیری است تا زنان بتوانند از حقوق مساوی خود بعنوان یک شهروند دفاع نمایند و صدا یعنی خواست های خود را در قسمت تعیین سرنوشت
شان و سرنوشت کشور شان به سمع مسئولین برسانند .ولی برای انجام چنین کاری زنان باید با چالشهای زیادی که ناشی از عوامل متفاوت است ،نیز مبارزه نمایند .این
چالشها شامل عنعنات و رسم و رواج های اجتماعی ،ادامه نا امنی ها و شکل سیاست گذاری های کنونی میباشند.
این تحقیق که توسط صندوق انکشافی ملل متحد برای زنان تمویل شده است در باره پویایی اشتراک زنان چی بعنوان کاندیدا و یا رای دهندگان در انتخابات پارلمانی و شورا های
والیتی سالهای  2010-2009 ،2005افغانستان صورت گرفته است .درین تحقیق روی تجارب شخصی زنان در هنگام اشتراک در انتخابات ،اینکه انتخابات گذشته را باهم چگونه
مقایسه می نمایند ،همچنان کدام نظریات خاص در قسمت اهمیت و پروسه انتخابات دارند ،و بالخره اینکه اشتراک آنها در انتخابات چی نوع تاثیراتی باالی زنده گی شخصی
شان و محالت آنها داشته است ،بررسی شده است .این تحقیق روی سه والیت نسبت ًا با امن و کمتر محافظه کار یعنی بلخ ،بامیان و کابل تمرکز داشته و در آنجا مصاحبه های
کیفی ،و بحث های گروهی با  25نفر زن از کاندیدان کامیاب و ناکام و همچنان  100نفر مرد و زن از ساحات روستائی و شهری آن والیات صورت گرفته است .این تحقیق یک
ساحه محدود جغرافیایی را تحت پوشش قرار داده و بر عالوه روش کیفی تحقیق در آن بکار برده شده است بن ًا این تحقیق سیستم کنونی اشتراک زنان در انتخابات رادر کل مورد
چالش قرار نمیدهد و نیز تالش ندارد تا تغییر آن را پیشنهاد نماید .در عوض ،امیدواری برین است تا این تحقیق آن نکات مهمی را که تا کنون به آن توجه چندانی صورت نگرفته
است بیشتر برجسته سازد.
در قسمت تجارب نامزدان انتخابات پارلمانی و شورای والیتی این تحقیق دریافته است که هر یک از کاندیدان کامیاب در انتخابات کدام برنامه ای واحد کاری برای اشتراک در آن
انتخابات نداشته اند .افرادتجارب متفاوتی از اشتراک در انتخابات داشته اند و همانند محیط و ماحول سیاسی زنده گی آنها مغلق و پیچیده بوده است .هرچند نامزدانی که مصاحبه
شدنددر هنگام کمپاین انتخاباتی خود به ندرت به تهدیدات امنیتی و یا خصومت های جدی مذهبی و محافظه کارانه مواجه شدند ،ولی غالب ًا مردم چنین فرض می کردند که زنان
بعنوان کاندیدان موثر و موفق و ارایه کننده خدمات ،موثرانه نماینده گی کرده نمیتوانند .جای تعجب است که نامزدان زن در هنگام کمپاین انتخاباتی به دنبال آراء زنان نمیرفتند.
به نظر آنهااین کار سبب ضایع شدن منابع آنها میشد چراکه زنان نمی توانستند موثرانه زنان دیگر را برای حمایت از آنها بسیج نمایند .تقریب ًا در تمام موارد نامزدان موفق کسانی
بودند که به منابع مالی خوب و با احزاب سیاسی و یا فامیل های قدرت مند دسترسی داشتندومهمتر از همه غالب ًاارتباط قوی بامحالت خود و دیگر حوزه های رای دهی داشته اند.
رای دهندگان زن در محالت که این تحقیق انجام شده بطور کلی هیچ ممانعتی در قسمت دسترسی به مراکزرای دهی نداشته اند و بخوبی میدانستند که چگونه رای شان
را به صندوق های رای دهی بیندازند .هرچند که احتما ًال از نگاه تخنیکی این یک موفقیت روندبرگزاری انتخابات میباشد ولی این فقط نیم از داستان است .در حالیکه زنان
بطور آزادانه میتوانستند رای بدهند اما صدای شان در روند تصمیمگیری ها و بحث ها در سطح محل خاموش مانده است .این پروسه ها در محیط کنونی سیاسی افغانستان
بسیار مهم تلقی میشود .و هر چند که از طرف شوهران خود وادار به رای دادن به کاندید خاصی نمیشدند ،ولی خودداری شوهران آنها ودیگر مردان خانواده ازینکه در
مقابل زنان روی مسایل سیاسی بحث نمایند ،سبب شده تا آنان نتوانند در رابطه به اینکه برای چی کسی رای بدهند آگاهانه تصمیم اتخاذ نمایند .حال آنکه زنان تخنیک
رای دادن را میدانستند ،دسترسی ناکافی آنها به آموزش های رسمی سبب شده تادر مورد اینکه سیستم سیاسی کشور در کل چگونه کار مینمایدو اینکه چگونه آن سیستم
برای نیازمندی های آنان پاسخده بوده میتوانند ،آگاهی کامل نداشته اند .اما این موضوع نباید ازین واقعیت چشم پوشی نماید که اشتراک در انتخابات بطور گسترده تاثیرات
مثبت و عمیق باالی شخصیت تعداد زیادی از زنان که درین تحقیق مصاحبه شدند ،داشته است .هرچند که اشتراک زنان در انتخابات سبب نشده تا به خواستهای آنان
رسیده گی شود و امتیازات قابل لمس را برای آنان در پی داشته باشد،اما اشتراک در انتخابات ورای دادن مصداق اینست که حقوق شان با مردان برابر است و همچنان
سبب شده اعتماد به نفس آنها زیاد گردد و به آنها امیدواری داده است تا برای تغییروضعیت کنونی ،تالش نمایند.
در مجموع انتخابات و بخصوص اشتراک زنان در آن نسبت ًا یک پدیده ای نو در افغانستان پنداشته شده و هنوز هم در حال تغییر و رشد است.زنان کماکان با چالشهای
زیادی در قسمت اینکه صدا و خواست های شان در سطح ملی و محلی شنیده شود ،مواجه میباشند.کار های زیادی باید صورت گیرد تا زنان واقع ًا به اندازه مردان بتوانند در
روند سیاسی افغانستان دخیل گردند .ولی دست آورد های ده سال گذشته با آنکه شکننده است ،فوق العاده میباشد .هرچند مذاکرات صلح با طالبان و گسترش یک فضای
محافظه کارانه درین کشور ،تردید های را در قسمت نقش زنان در آینده افغانستان به وجود آورده است ،ولی بسیارمهم است تا افغانها و جامعه بین المللی با یکدیگر در
قسمت حفظ و نگهداشت این دست آورده ها و گسترش هر چه بیشتر آن ،مشترک ًا تالش نمایند.

حقوق مساوی ،اما فرصتهای نابرابر
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مقدمه

درین نشریه یافته های این تحقیق که توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان انجام یافته است ،ارایه میشود .این تحقیق که که توسط صندوق انکشافی ملل متحد برای
زنان تمویل شده مطالعات ساحوی آن در سه والیت کابل ،بامیان و بلخ انجام یافته است .اشتراک زنان چی بعنوان کاندیدا و چی بعنوان رای دهنده در انتخابات پارلمانی و
انتخابات شورای والیتی سالهای  2005و  2010-2009مورد تحقیق و تدقیق قرار گرفته است .درین تحقیق با  25نفر زن از کاندیدان کامیاب و ناکام انتخابات شورا های
والیتی و انتخابات پارلمانی و همچنان با  100نفر رای دهنده گان (زن و مرد) از شش ساحه ای شهری و روستائی والیات (از هر والیت دو ساحه) متذکره ،مصاحبه شده
است .هدف اساسی تحقیق این بوده تا چالشها و فرصت هایکه اکنون سر راه اشتراک زنان در فعالیت های سیاسی در ساحات متذکره بود ،شناسائی گردند .و نیزتغییرات
بوجود آمده درین زمینه مورد بررسی قرار گیرد وراه حل های ممکنه ارزیابی شود.این موضوعات به این ترتیب در این نشریه ارایه شده است :متباقی همین بخش (مقدمه)
روی جزئیات و چارچوب تیوریک این تحقیق بوده وپس از آنفضای سیاسی برای اشتراک زنان افغانستان در انتخابات ارایه میشود .در بخش دوم میتودولوژی تحقیق ارایه
شده و نیز ساحات تحت مطالعه این تحقیق معرفی میگردند ،سپس گرایش عمومی در انتخابات مورد نتیجه گیریقرار میگیرد .بخش سوم شباهت ها و تفاوت های تجارب
کاندیدان کامیاب و ناکام در انتخابات بررسی میشود .در بخش چهارم پویایی اشتراک زنان در انتخابات بعنوان رای دهندگان بررسی میشود .و در آخرین بخش ،یافته
های کلیدی این تحقیق و پیشنهادات ارایه میشوند.

1 1.1نظر اجمالی :وضعیت زنان در افغانستان
افغانستان کنونی در قسمت نابرابری جنسیت یا جندر شاید در جهان یکی از سرگذشت های بخصوص را داشته باشد .از طرف اداره انکشاف سازمان ملل متحد ،این کشوردر
سال  2011میالدی از نظر شاخص نابرابری جندر در ردیف  139ام کشور جهان قرار گرفت(از میان  145کشور) .با وجودپیشرفتها ،کماکان دسترسی زنان به تعلیم و تربیه
محدود باقی مانده است .افغانستان در سال  2010میالدی از نظر داشتن تعلیمات ثانوی در میان کشور های که دارای پائین ترین نسبت (زن بر مرد) است ،قرار گرفته
است .و هرچند که زنان نقش مهمی را در زنده گی اقتصادی روز مره،که بطور برجسته اقتصاد روستائی است ،دارا اند ولی این نقش آنهابه ندرت مورد پاداش نقدی قرار
گرفته است .همین کار سبب شده تا زنان خودمنابع مستقل مالی داشته باشند .بر اساس گزارش ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی ( )NRVAدر سال  ،2008-2007زنان
از مجموع نیروی کار (مزدگیر) تنها  8درصدآنرا تشکیل داده است.
کبیر بابحث روی ریشه های این نابرابری ها وضعیت افغانستان رازیاد تربعنوان یک کشور «پدرساالر کالسیک» به معرفی میگیرد .و طوریکه کاندیوتی توصیف نموده
است ،زنانیکه در بند چنین سیستم اجتماعی هستند (که در آن پدران شوهر تسلط دارند) غالب ًا قبل از وقت ازدواج میکنند؛ تابع و فرمانبردار تمام مردها و زنان بزرگتر آن
خانواده ها میباشند؛ هیچ نوع حق در میراث و یا دیگر دارائی های پدرندارند؛ و یا گاه گاهی بطور سازمان یافته به انزوا قرار میگیرند.و روی رفت و آمد آن زنان محدودیت
های سخت گذاشته شده و تقسیمات کاری برای آنها نیز دشوار میباشد قسمیکه کار و فضای بیرون از خانه متعلق به مردان گرفته و کار و فضای داخل خانه مربوط به
زنان میباشد .اما مهم است تا حد اقل از نظر تیوری بدانیم که این سیستم کنترول اجتماعی بر اساس حقوق و وجایب طرفین طرح شده است ،که به موجب آن مردان
افغان مسئولیت خرچ و مصارف تمام خانواده را به دوش داشته و زنان در محیط داخلی خانواده ،مسئولیت میداشته باشند.
تقریب ًا تمام اشتراک کننده گان درین تحقیق و ناظرین بیرونی ،معتقدات اسالمی را کماکان بعنوان توجیه ایدیولوژیک این نوع سیستم کنترول اجتماعی می پندارند .همچنان
بعضی ها استدالل میکنند که عملکرد های فوق الذکر کمتر بر اساس شریعت اسالمی و قرآن شریف میباشد ،و اساس ًا سنتی اند .در زمینه تالشهای تاریخی حکومت جهت
گسترش حقوق زنان،مطلب مهم دیگر ،موضوع ناموس میباشد .دوپری در زمینه گفته است:
قسم ًا پافشاری روی این نوع سیستم کنترول اجتماعی به این واقعیت بر میگردد که در افغانستان زنان سمبول افتخار خانواده و حتی ملت تلقی میگردند .هر نوع انحراف
رفتاری از طرف زنان که توسط اعضای خانواده و یا گروهی بعنوان رفتاری ننگین تلقی شود و سبب لکه دار شدن افتخار کسانیکه بر سر قدرت اند شود ،قابل تحمل بوده
نمیتواند .در واقع این چنین دیدگاه سبب دایمی شدن عنعنات و تشکل های حفاظتی از قبیل حجاب و جدائی محیط مرد و زن شده است.

ادوارد توضیح مینماید که در چنین حالت تالش های دولت در راستای تاثیر گذاری روی زنده گی زنان سبب عکس العمل های بسیار قوی مردان میشود .طوریکه به تعبیر
مردان چنین مداخالت سبب تضعیف و نقض افتخار مردانه گی آنها ،میگردد.
در این تصویر کلی از ساختار پدرساالری این کشور ،تفاوت های نیز وجود دارد .این تفاوت ها در قالب ساختار های منطقوی ،موقعیت روستائی و شهری ،قومی ،سن و سال،
وضعیت اقتصادی و اجتماعی ،تعلیم و تربیه و طرز عملکرد محالت و خانواده های خاص ،وجود دارد.بطور نمونه ،عموم ًا (بلکه همیشه این طور نیست) محالت پشتون ها
به مقایسه دیگر مناطق اقوام افغانستان تا اندازه زیاد سنتی و محافظه کار میباشد .در حالیکه زنان در جوامع دهاتی و روستائی به مقایسه زنان شهری در رفت و آمد ،زیاد
مقید و محدود نمیباشند .بر اساس مشاهدات ،احتما ًالاز نظر تیوری و عملی اختالفات زیاد میان جوامع در رابطه به چگونگی ارتباطات جندر وجود دارد.
در افغانستان ارتباطات جندر یک سان نیستند ،طوریکه در ذیل توضیح شده است اصالحات ،انکشاف ،تغییر اجتماعی و سالیان جنگ و منازعه باعث تغییرات چشمگیری در
وضعیت زنان افغان در جریان صد سال گذشته شده است .بر اساس کاندیوتی ،در دهه های اخیر و سالهای متمادی جنگ درین کشور ،بار مسئولیت بطور چشمگیر باالی
زنان زیاد گردیده است .اینکار در قالب کنترول اجتماعی یعنی پدر ساالری صورت گرفته ،طوریکه از توانائی و عالقه مردان برای انجام مسئولیت های معیینه شان در برابر
زنان کاسته و زمینه ای نوع جدید از سوء استفاده از زنان را مساعد ساخته است .طوریکه نامبرده میگوید ،حتی پس از سال  2001میالدی:
تعصبات روی مسایل جندر/جنسیت که بطور ذاتی در عملکردهای جوامع مختلف قومی در افغانستان وجود دارد با فرسایش روابط خانواده گی و همچنان کاهش احتمالی
مسوولیت های فردی بنابرفقر ،بی جاه شدن و اقتصاد مواد مخدر ،بدتر و وخیم تر شده است .از بین رفتن معیشت مردم محل ،موجودیت مافیای اقتصادی و ناامنی به
دست گروه ها و دسته های محلی همه مشترک ًا بطور یکپارچه سبب آسیب پذیری زنان گردیده است.
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وجود تمام این مشکالت ،زنان طی دهه گذشته پس از سال  2001میالدی و باهمکاری جامعه بین المللی درین کشور ،پیشرفت های نیز داشته اند .باوجودیکه فع ً
ال زنان
به مقایسه مردان در وضع مساعدی قرار ندارند ولی آنها پیشرفت های مشخصی در قسمت دسترسی به خدمات از قبیل تعلیم و تربیه و خدمات صحی به مقایسه سالهای
قبل از  2001داشته اند .مهاجرت های گسترده و دوامدار در کشور های همسایه چون ایران و پاکستان در جریان سالهای جنگ سبب شده تا مردم با اشکال متفاوت کمتر
به محدودیت های همسایه چون ایران و پاکستان در جریان سالهای جنگ سبب شده تا مردم با اشکال متفاوت کمتر به محدودیت های اجتماعی مواجه باشند .اینکار
باعث شده تا اندازه ای تغییراتی قابل مالحظه ای ،هرچند کندتر ،در قسمت طرز فکر و عملکرد مردم بخصوص در میان جوانان به وجود آید .رژیم فعلی که توسط جامعه
بین المللی پشتیبانی میگردد ،برنامه های حمایتی الزم را در قانون اساسی و دیگر قوانین کشور از زنان و حقوق مساوی آنها و اینکه زنان بتوانند در نظام دیموکراتیک
افغانستان سهم بگیرند ،ترتیب داده است.طوریکه در پالن کاری ملی برای زنان افغان در سال  2008میالدی یک چارچوب کاری جهت گسترش برنامه های تقویت زنان
و برابری جندر تحت استراتیژی انکشاف ملی افغانستان تدوین یافته است.
با آنهم درین سالها تا حدی واکنش های مخالف روند بهبود وضعیت زنان دیده شده است .زنان به بسیاری از حقوقی که در قانون اساسی  2004و دیگر قوانین کشور برای
آنها وعده داده شده بود ،در سراسر کشور هنوز هم نایل نشده اند .حتی قانون گذاری های اخیر از جمله قانون احوال شخصیه اهل تشییع ،تغییرات سال  2010در قانون
انتخابات،حمالت طالبان و کشمکش های سیاسی و محافظت کارانه حکومت افغانستان ،و نبود اراده ای سیاسی از جانب حکومت و جامعه بین المللی تا از اجندای جامع
حقوق زنان حمایت نمایند ،سبب واژگون شدن بعضی از دست آورد های زنان شده است .تصور برین است که فضای اشتراک و سهمگیری زنان در امور عامه محدود
تر میگردد .این موضوع به تاریخ  2مارچ  2012واضح گردید ،طوریکه در آن تاریخ شورای علمای افغانستان با پخش اعالمیه ای ازینکه زنان با مردان ناشناس در ادارات
تحصیلی و کاری مختلط نگردند حمایت کرد ونیز خواست تا زنان از خانه های شان بدون همراه و محرم بیرون نشوند .اینکارقوی ًا با فرامین طالبان در گذشته که از اشتراک
زنان در مسایل سیاسی جلوگیری میکردند ،مطابقت داشته است.و هنگامیکه این فرمان توسط رئیس جمهور کرزی نیز تائید شد ،خیلی تکان دهنده بود .هرچند ممکن
اینکار در جریان مذاکرات پیشنهادی صلح و بخاطر ابراز همسوئی با اهداف طالبان ،صورت گرفته باشد.
بنابرین این تحقیق با نظر داشت این حالت در حال تغییرانجام یافته است .قسمت های بعدی این نشریه ،روی پیش زمینه های تاریخی و وضعیت سیاسی فعلی اشتراک
زنان در روند دیموکراسی افغانستان ،بحث مینماید .و در قسمت باقی مانده این بخش وضعیت تاریخی و فعلی زنان را در اشتراک به روند سیاسی این کشور ،مورد بررسی
و تدقیق قرار میگیرد.

1 1.2نظری به تاریخ :اشتراک زنان در سیاست پیش از سال  2001میالدی
تاریخ اشتراک زنان در سیاست در افغانستان زیادتر به پالیسی یک قدم پیش و دو قدم پس مشابه است .قبل از سال  2001میالدی ،تالش ها برای گسترش دسترسی
زنان به محیط سیاسی بیشتر توسط دولت صورت میگرفت ،که این تالشها زیادتر بر یک گروه کوچک و نخبه ها و تحصیل کرده ها بیشتر در مراکز شهری تاثیر گذار
بوده است .با اصالحات دوره امان اهلل خان در سالهای  1920میالدی و سپس در دوران حکومت حزب دیموکراتیک خلق در سالهای  ،1979-1978این تالش های دولت
در خصوص گسترش حقوق زنان منجر به مخالفتهای سخت از جانب روحانیون،بزرگان مذهبی و جوامع روستائی گردید .به هر حال ،مهم است تا تاکید کرد که گسترش
حقوق زنان یکی از عوامل مهم در تحریک شورش گریها و یکی از چندین عامل جنگ درین کشور بوده است ،که همه و همه نمایانگر کشمکش های تاریخی میان دولت
مرکزی از یک طرف و حاکمیت های محلی از طرف دیگر بر سر قدرت بوده است .ولی زمانیکه دولت مرکزی تالش کرد تابا اتخاذ این پالیسی که تدریج ًا زنان به حقوق
خود دسترسی پیدا کنند و گذاشت تا زنان حقوق شان رابطور داوطلبانه کسب نمایند و با نظر داشت عنعنات اجتماعی و محیط داخلی مردم را وادار نکرد تا قوانین دولت را
درین زمینه بپذیرند ،عکس العملهای منفی مردم قسم ًاخاموش نگهداشته شده است.
در آغاز موضوع برابری زنان در قانون اساسی سال  1923میالدی که توسط فرمان امان اهلل خان نافذ گردید ،بطور رسمی مورد رسیده گی قرار گرفت .در آن قانون «آزادی
فردی» برای تمام «اتباع» افغانستان (هرکسی که درین کشور زنده گی میکند) داده شد .امان اهلل خان بعنوان یک نو آور که از اصالحات مصطفی کمال اتاترک از ترکیه(هم
عصر خود) الهام می گرفت ،پوشیدن حجاب را نیز ممنوع کرد .و آموزش و پرورش را برای دختران اجباری اعالن نمود.ولی این مقررات فقط باالی تعداد کمی از جوامع
شهر نشین این کشور عم ً
ال تطبیق گردید .هرچند که در ابتدا امان اهلل خان بخاطر موفقیتش در برابر جنگ علیه بریتانیا در سال  1919بسیار مشهور گردید .اما پشتیبانی
سیاسی امان اهلل خان در جریان سلطنتش در سال  1929-1928توسط یک سلسه شورشهای قبیلوی از بین رفت و نامبرده از قدرت کنار زده شد.
روایت اساسی وجود دارد که امان اهلل خان بنابر مخالفت محافظه کاران در برابر اصالحات اومخصوص ًا اصالحات در قسمت زنان ،از قدرت کنار زده شد .به هر حال ،پلودا و
دیگران استدالل کرده اند که شورش های سال  1928میالدی اساس ًا سیاسی بودو به شمول عوامل دیگر ،توسط رهبران مذهبی که قدرت سیاسی و اقتصادی آنها به اثر
تالشهای اصالحات دوره امان اهلل خان مورد تهدید قرار گرفته بود و نیز توسط نیرو های فرصت طلب قبیله وی که میخواستند آزادی از دست رفته خود را از دولت واپس
گیرند به راه انداخته شده بود .در واقع تغییردر وضعیت زنان بعنوان یک وسیله مهم سیاسی به شکل لفظ شعله ور از طرف رهبران مذهبی که مخالف اصالحات امان اهلل
خان بودند ،استفاده میشد .به هر حال ،طوریکه پلودا میگوید« ،این کوته فکری و تعصب شان از دین نی بلکه ناشی از خواست های سیاسی و اقتصادی بود»در حالیکه در
قسمت خود شان ،قبایل به درجه اول برای رسیدن به اهداف شان بیشتر عملگرا بودند (با اینکه یقین ًا در برابر مداخالت دولت در خصوص زنده گی زنان خشن بودند) .بر
اساس پلودا این اهداف عبارت بود از« :گسترش موقف قبایل و گرفتن بیشترین امتیازات مادی برای بزرگان قبایل».
اما ،با برقرار شدن نظم مجدد در سال  1929میالدی توسط نادر شاه ( )1933-1929اصالحات اجتماعی امان اهلل خان فسخ گردید و در عوض یک راهکرد «محدود و
تدریجی برای تغییر همراه با انکشاف اقتصادی» روی دست گرفته شد .پس از آن برای مدت  30سال ،دولت وسیع ًا در برابر حقوق زنان خاموش ماند .هرچند ،وضعیت
زنان در کل درین مدت ساکت و بدون تحرک باقی نماند ،در جریان سال های بعدی دولت بطور موفقانه و خاموشانه هر یک از افراد مذهبی را که از زنان بعنوان سالح
سیاسی در برابر امان اهلل خان ،استفاده کرده بودند ،به حاشیه راند .از اواخر سال های  1940تا  1960میالدی ظاهر شاه (دوره حکمروائی  )1973-1933حرکت های بسیار
محتاطانه ای جهت گسترش نقش زنان در زند گی عامه انجام داد؛ کار های که در آن دوره صورت گرفت شامل بازگشائی تعدادی زیادی از مکاتب برای دختران در مراکز
شهر ،استخدام کارمندان زن برای تصدی های خاص دولتی ،اعزام یک هیات از زنان افغان برای اشتراک در سازمان ملل متحد ،و بازگشائی دروازه های پوهنتون کابل
به روی محصلین دختر بودند.

حقوق مساوی ،اما فرصتهای نابرابر
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به مقایسه رفتار و موقف معتصبانه ای دوره امان اهلل خان ،دیگر تمام عملکرد های دولت برای حقوق زنان بسیار به خاموشی و بدون هیاهو صورت گرفت .در سال 1959
میالدی ،شاه بطور ضمنی ختم انفاذ حجاب را اعالن کرد ،طوریکه اعضای زن خانواده شاهی در محافل دولتی بدون حجاب صورت ظاهر شدند .اما در زمان تهیه پیش
نویس قانون اساسی  1964میالدی که یک نقطه تحول تاریخی محسوب میشود ،تالش های واقعی برای اشتراک زنان افغانستان در روند حکومتداری ،صورت گرفت.
ظاهر شاه برای اینکه افغانستان را به یک کشور دیموکراتیک و شاهی مشروطه تبدیل نماید و بطور چشمگیر بتواند قانون اساسی را در عمل پیاده کند ،لویه جرگه
عنعنوی را تشکیل داد .هر چند که در لویه جرگه نزدیکان شاه اشتراک کرده بودند ،ولی آن یک لویه جرگه مشورتی بود که مهر تائید (هرچند نه چندان قوی) را برای
تائید حکمروائی شاه زد .برای اولین بار در تاریخ این کشور ،شش نفر زن در آن لویه جرگه اشتراک نموده بودند.
در نتیجه در آن لویه جرگه قانون اساسی نهائی گردید .قانون اساسی فعلی افغانستان نیز بر اساس آن قانون تهیه شده است .در آن قانون اساسی یک سیستم پارلمانی
که دارای دو مجلس قوه مقننه می باشد ،به تصویب رسید .درین سیستم جدید ،زنان بعنوان شهروندان افغان حق داشتند تا هم رای بدهند و هم در انتخابات کاندید
گردند .انتخابات در سال  1965تدویر یافت ،ولی اشتراک زنان در شهر ها بسیار کم بود و حتی در خارج از ساحات شهری اص ً
ال وجود نداشت ،چهار نفر زن منحیث عضو
پارلمان انتخاب گردیدند .مگر در دور دیگر انتخابات که در سال  1969تدویر یافت ،تمام ان مردان در پارلمان انتخاب شدند؛ تنها دو نفر کاندید زن در آن انتخابات وجود
داشت و هر دو تن موفق به کسب کرسی در پارلمان نشدند.
به زودی آن تجارب با کودتای محمد داود خان صدر اعظم پیشین که در  1973رخ داد ،خاتمه یافت .و پارلمان افغانستان نیز به حالت تعلیق در آمد .به مقایسه اجندای
پیشرفت محتاطانه ظاهر شاه ،داود خان بیشتر روی توحید موقف خود و قدرت اجباری دولت فکر میکرد .مگر باید توجه داشت که  15در صد از اشتراک کننده گان لویه
جرگه که قانون اساسی جدید در آن آماده شد و سبب یک حکومت تک حزبی شد ،زنان بودند .این اولین قانون اساسی بود که بطور واضح حقوق و وجایب مساوی را
برای زنان مطرح ساخت .محمد داود خود در جریان کودتای  1978که توسط حزب دیموکراتیک خلق افغانستان راه اندازی شد ،کشته شد .حکومت جدید بطور سریع
دست به یک سلسله اقدامات جاه طلبانه و اصالحات اجتماعی را مبتنی بر اصول مارکسیزم انجام داد ،این اقدامات شامل فسخ قروض روستائی ،اصالحات و توزیع اراضی
و تالش برای فسخ عنعنات محافل عروسی بود.
اولین سالهای رژیم حزب دیموکراتیک خلق افغانستان یک نقطه مهم برای مقایسه را با تالشهای اصالحی دوره امان اهلل به خصوص در رابطه به نقش زنان در نیم قرن
پیش از آن ،ارایه میدارد .در حالیکه اجندای حقوق زنان در دوره امان اهلل خان بیشتر بر اساس تیوری بود ولی در زمان حزب دیموکراتیک خلق عم ً
ال یک تعداد زیاد از زنان
طور مستقیم برای رسیدن به اهداف حزبی مورد استخدام قرار گرفتند .در کابل و سراسرکشور تعداد چشمگیری از زنان جوان و طبقه متوسط در برنامه های جوانان که
توسط حزب دیموکراتیک تنظیم میافت شامل شدند (هرچند این سهمگیری ها ظاهراً توسط عالقمندی ایدیولوژیک و بعنوان یک فرصت تشویق میشد) ،در حالیکه یک
تعداد اندکی از آنان مث ً
ال داکتر اناهیتا راتبزاد در سطح بلنددر رژیم قرار گرفتند .در اطراف کشور زنان با کادر و مسئولین حزب دیموکراتیک خلق از نزدیک به تماس شده
و برای زنان صنوف درسی سواد آموزی با اصول سوسیالیزم اجتماعی تدریس میگردید ،در بعضی حاالت زنان مجبور میشدند تا درین برنامه های آموزشی اشتراک نمایند.
یک نقطه دیگر نیز یک تفاوت مهم را ارایه میدارد :در حالیکه امان اهلل خان بطور کلی تالش کرده بود تا با استفاده از اصول اسالمی بتواند مردم را وادار سازد تا از
برنامه های اصالحی و مدرن او پشتیبانی کنند ،برخالف حزب دیموکراتیک خلق تالش ورزید تا اصالحات را از طریق زور و جبر باالی مردم بقبوالند ،که این روش
سبب مخالفت تعداد زیادی از مردم که می خواستند با حزب کمک نمایند ،گردید .با گسترش میزان مقاومت ها در برابر رژیم جدید ،انتقام گیری های حزب دیموکراتیک
خلق نیز وسیع ًا بی رحمانه شد.صد ها تن از رهبران با نفوذ بعنوان مرتجعین زندانی شده و «ناپدید» گردیدند و در بعضی موارد تمام اعضای یک منطقه اعدام شدند.در
نتیجه ،روند اصالحات دولت نه تنها بعنوان پدیده ای اتفاقی و الزمی پنداشته نشد ،بلکه عنصر اساسی مقاومت بود.در نهایت این بحرانها در شوروی وقت کشانده شد،
تا بالخره افغانستان به منظور آوردن ثبات ،بعد از یک سال توسط اتحاد شوروی اشغال گردید.
تفاوت جدی بین موجودیت فرصت های بسیار برای اشتراک زنان در زنده گی سیاسی و اجتماعی که بیشتر در کابل توسط دولت تنظیم میشد ،و ساحاتی که توسط
مجاهدین در داخل افغانستان و کمپ های مهاجرین در پاکستان کنترول میشد،وجود داشته است ،طوریکه مغدم چنین تعریف میکند:
«در جریان سالهای  1980میالدی،زنان به استثنای شورای وزیران در ُپست های کلیدی حزب دیموکراتیک خلق و دولت حضور داشتند .هیات نماینده گان زنان در
لویه جرگه شامل بودند ،و در پارلمان در سال  1989میالدی هفت نفرنماینده زن عضویت داشت و چندین تن از زنان عضویت کمیته مرکزی حزب دیموکراتیک خلق
را داشتند».
بدبختانه ،آرمان های فمینیستی رژیم دیموکراتیک خلق افغانستان به آسانی توسط رهبران مذهبی در جامعه سنتی و محافظه کار افغانستان ،بخصوص توسط گروه
های مجاهدین که ک ً
ال مردان بودند،از میان برداشته شد .خانم دوپری که در مورد افغانستان در جریان سالهای  1980می نوشت ،استدالل مینماید که ارتباط حقوق
زنان با رژیم آن وقت و حامیان شوروی آن ،بطور جدی «زنان را به خطر مواجه ساخت .و آن کارتا حد زیاد نو گرا ها و محافظه کاران افراطی ساخت که عکس العمل
های بنیاد گرایانه آنان ،دست آورد های گذشته زنان را به حد نابودی تهدید میکرد ».در حالیکه درین زمان بعضی از رهبران مجاهدین تنها در لفظ از حقوق مساوی
زنان سخن میگفتند ،ولی با به قدرت رسیدن ،آنان اجندای بسیار محافظه کارانه را در برابر زنان اتخاذ نمودند .در چنین وضعیتی ،غالب ًا فراموش شده است که حقوق
زنان در جریان سالهای  1990بطور سیستماتیک از اجندای حکومتداری رژیم مجاهدین بیرون گردیده بود .اینکار در هنگام رژیم طالبان نی ،بلکه در زمان حکومت چند
پارچه مجاهدین صورت گرفته بود .پس از فروپاشی رژیم حزب دیموکراتیک خلق در سال  ،1992دولت جدید که توسط برهان الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسالمی
افغانستان اداره میشد ،این فرمان را صادر گردید:
اکنون که کشور اسالمی ما از بند حکومت ملحدین آزاد است ،اصرار میکنیم تا اطاعت از خداوند بخصوص آنچه که مربوط به حجاب زنان میشود ،بطور عاجل انجام
گیرد .زنان باید از کار کردن در دفاتر ،رادیو و تلویزیون منع شوند و مکاتب دخترانه که مرکز عیاشی و زنا است ،حتم ًا مسدود گردند.

زمانیکه طالبان در سال  1996میالدی بر اریکه قدرت تکیه زدند ،آنان نیز در عین مسیر حرکت کرده و به سرعت فرمان دادند که «خواهران» حتی بدون یک محرم
از خانه های خود نیز بیرون شده نمیتوانند ،و فعالیت های مسلکی زنان فقط باید به بعضی از خدمات محدود گردد که شامل داکتران در شفاخانه های زنانه میشد .الی
سپتمبر  ،2001زنان در افغانستان از عرصه زنده گانی سیاسی و عامه ناپدید بودند.
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1 1.3حالت پس از  2001برای اشتراک زنان در انتخابات
ضمن اهداف امنیتی یکی از دالیل مداخله بین المللی در افغانستان در اکتوبر  2001بهبود وضعیت زنان این کشور بوده است .در موافقتنامه بن در دسمبر همان
سال ،فعالین بین المللی و اتحاد شمال که پیروز جنگ تلقی می شدندبه این توافق رسیدند تا «یک دولت فراگیر که در آن برابری جندر» مد نظر قرار گرفته باشد
را تشکیل بدهند .همچنان افغانستان مسئولیت گرفت تا وزارت امور زنان را تحت اداره موقت تشکیل دهد .این وزارت در دفتر سابقه انجمن عالی زنان افغانستان،
مستقر گردید .بر اساس گزارش ها ،فشار های فوق العاده زیاد جامعه بین المللی باالی این کشور برای نشان دادن نتایج قابل لمس و عاجل در راستای حقوق
زنان سبب شد تا اداره موقت بدون قید و شرط در مارچ سال  2003میالدی ،به میثاق سازمان ملل متحد در مورد محو هر نوع تبعیض علیه زنان موافقت نماید .اینکار
افغانستان را ملزم ساخت تا برابری و مساوات جندر را از طریق قوانین رسمی گسترش دهد همچنان دولت را واداشت تا قوانین و عملکرد های راکه در برابر زنان
تبعیض میکرد ،فسخ و یا اصالح نماید .در هنگام مذاکره روی قانون اساسی افغانستان در سال  2004میالدی حامیان داخلی و بین المللی حقوق زنان افغانستان
روی همین تعهدات دوباره گرد هم آمدند.
در لویه جرگه قانون اساسی که در دسمبر  2003به منظور تعیین یک دولت جدید برای افغانستان دایر گردید ،از مجموع  504نماینده 114 ،تن زنان بودند .در ماه
های قبل ازینکه این لویه جرگه دایر شود ،وزارت امور زنان به همکاری سازمان ملل متحد جلسات متعددی را برای نهاد های جامعه مدنی افغانستان دایر کرد.
هدف این جلسات این بود تا آنان مطمئن گردند که خواستهای زنان این کشور بطور کافی در قانون اساسی افغانستان مد نظر قرار گیرد .در جریان آنزمان ،یک
گروه کوچک از افراد روی رهبری شبکه زنان افغانستان کار میکردندتا در نهاد های منتخب درآینده برای زنان سهمیه داده شود .پس از نشر اولین پیشنویس قانون
اساسی در نوامبر همان سال ،یک گروه اضافی دیگر تحت رهبری وزارت امور زنان گرد هم آمدند که شامل اعضای گروه های مدافع حقوق زنان داخلی و بین
المللی ،سازمان ملل متحد برای زنان ،کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،داده گاه عالی افغانستان ،لوی سارنوالی و متخصصین حقوقی بودند .آنها بطور بسیار
موفقانه توانستد تا برای دو چند ساختن سهمیه کرسی ها برای زنان در پارلمان افغانستان ،داد خواهی کنند.
قانون اساسی به تاریخ  26جنوری  2004میالدی به تصویب رسید و در آن تضمین شد که زنان حق رای دادن را دارند و»حد اقل دو نفر نماینده زن از هر والیت» در ولسی
جرگه افغانستان راه پیدا خواهد کرد .در چند ماه پس از آن ،مواد قانون انتخابات بر اساس قانون اساسی کشور بطور شتابزده جهت آماده گی برای انتخابات ولسی جرگه و
شورا های والیتی آماده شد .درین قانون واضح گردید که از مجموع  249کرسی 68 ،کرسی آن به کاندیدان زن اختصاص یافته است که این کرسی ها میان والیات بر
اساس نفوس آن توزیع میشود .طوریکه این کار باعث گردید تا نیمروز بعنوان یک والیت کم نفوس دارای دو کرسی در پارلمان (یکی آن برای کاندید زن) و والیت کابل
دارای  33کرسی ( 9کرسی آن برای کاندیدان زن) اختصاص داده شد.در قانون انتخابات(نی در قانون اساسی) یک چهارم از تمام کرسیهای شوراهای والیتی برای زنان
اختصاص یافت ،یعنی از مجموع  240کرسی 124 ،آن برای زنان سهمیه داده شد .با گذشت سالها ،قانون انتخابات و سیستم انتخاباتی این کشور یعنی سیستم رای واحد غیر
قابل انتقال با واقعیت های اجتماعی و سیاسی این کشور در تقاطع قرار گرفت که سبب ایجاد نیروی بی نظیر برای تغییر در روند انتخاباتی افغانستان شد(باکس  1را ببینید).

مشکالت با قانون انتخابات
قانون انتخابات برای تضمین اشتراک سیاسی زنان یک پیشرفت بسیار بزرگ بود ،ولی با آنهم این قانون بدون نقیصه نبوده است.
اختصاص کرسیها برای زنان
هر چند که هدف از اختصاص کرسی ها برای زنان در پارلمان و شورا های والیتی این بوده تا آغازی برای اشتراک زنان در نهاد های منتخب باشد ،ولی قانون در قسمت
چگونگی تطبیق آن کام ً
ال واضح نبوده است .در نتیجه ،سهمیه هر والیت توسط کاندیدان زن که باالترین رای را گرفته بودند تکمیل شد ،در حالیکه بعضی زنان به مقایسه
کاندیدان مرد بیشتررای کسب کرده بودند و میتوانستند بدون سهمیه در پارلمان راه یابند .ولی بنابر تکمیل شدن سهمیه ،آن زنان به پارلمان راه نیافتند.به این معنی که
تنها زنانیکه برای کرسی ها «باز» رقابت میکردند ،آنانی بودند که به مقایسه دیگر کاندیدان زن آراء کمتری را کسب کرده بودند.خانم وردزورث نیز در گزارش خود خاطر
نشان میسازد که اعضای مرد پارلمان ادعا کردند که این نوع سهمیه بندی غیر دیموکراتیک بوده چراکه اینکار مردان را به نفع زنانی که با آرای کمتر در پارلمان راه پیدا
می کنند ،محروم ساخته است .از چنین اظهارات برای تحت شعاع قرار دادن مشروعیت سیاسی زنان در نهاد های انتخاباتی افغانستان استفاده میشود .نامبرده از این فرضیه
که در میان کاندیدان زن و مرد وجود داشته و آن اینکه سیستم سهمیه بندی سرحد بین کرسی های «مرد ها» و «زن ها» را تعیین میکند ،نه یک اساس و یا آغاز برای
اشتراک سیاسی زنان در پارلمان ،یاد آوری میکند .بر اساس وی ،چنین فرضیه های بر اساس عدم دسترسی به معلومات به وجود می آیند.
با وجود این مشکالت ،اختصاص کرسی های پارلمان نقش بسیار مهم برای حفظ حضور گسترده زنان در پارلمان و شورا های والیتی داشته است .طوریکه جدول  1نشان
میدهد ،اگر این اختصاص وجود نمی داشت ،تنهاتعدادی کمی از زنان میتوانستند با کسب آرای الزم به پارلمان راه پیدا کنند و این تعداد با گذشت چند انتخابات کاهش
پیدا میکرد.
تعدیل در قانون انتخابات در سال 2010
رئیس جمهور کرزی طی فرمانی بطور یک جانبه قانون انتخابات را در بهار سال  2010میالدی تعدیل نمود ،که اینکار قابل نگرانی است .در میان تعدیالت یکی هم
اینست که اگر یکی از کرسی های زنان که در دوره پارلمان و یا شورای والیتی خالی میماند و در صورتیکه کاندید زن برای کسب آن کرسی وجود نداشته باشد،توسط
کاندید مرد اتخاذ شده میتواند .اینکار فرصت را برای کاندیدان قدرتمند مرد مساعد ساخته تا از طریق ایجاد ترس و تهدیدبخصوص در والیات نا آرام و در والیاتی که
در آنجا کاندیدان زن کمتر باشند ،زنان را وادارند تا از رقابت برای کسب کرسی های شان کنار بروند .مواد دیگر تعدیل شده در قانون جدید احتما ًال اثرات غیر متناسب
باالی کاندیدان زن دارد .مقدار پول غیر قابل پرداخت که در هنگام ثبت نام کاندیدان اخذ میگردد سه برابر افزایش یافته است -از  10،000افغانی به  30،000افغانی .به
مقایسه کاندیدان مرد ،این امر مشکالت بیشتر را فرا راه کاندیدان زن قرار داده چراکه آنان اغلب ًا به منابع مالی دسترسی کافی ندارند .بر عالوه ،تعدیل دیگر در قانون بطور
واضح از معلمین نیز میخواهد تا برای کاندید شدن باید از وظایف خود استعفا بدهند و آن استعفا نهائی نیز باشد .آنچه در قانون انتخابات سال  2005وجود داشت این بود
که کارمندان دولت در صورت کامیاب نشدن در انتخابات میتوانند به وظایف قبلی خود برگردند .قسمیکه مسلک معلمی و دیگر وظایف دولتی یکی از منابع مهم شغلی و
حقوق مساوی ،اما فرصتهای نابرابر
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عایداتی برای زنان در افغانستان است ،این تعدیل نیز بطور خاص قیمت نامزدی در انتخابات برای زنان را افزایش میدهد .سرانجام ،این تغییرات و تعدیالت نشان میدهد
که دست آورد ها در زمینه گسترش اشتراک زنان که طی چند سال گذشته همین حکومت به دست آمده شکننده می باشند و در معرض خطر و نابودی قرار دارند.با اینکه
این نابودی بطور فرسایشی و دایمی خواهد بود.

چوکات  :1دینامیک/نیرو های کلیدی انتخابات در افغانستان
محل گرائی :انتخابات در افغانستان غالب ًا شکل و نورم محلی را به خود میگیرد .بطور کلی ،برترین اهمیت گروه های قومی و شبکه های دو جانبه حمایتی در
جوامع افغانستان این معنی را میدهد که انتخابات درین کشور روی منافع محلی کاندیدان رقیب می چرخد ،نه روی مسایل مهم و ایدیولوژیک .این الویت دهی
به منافع محلی با گرایش اعضای پارلمان و شورا های والیتی بعنوان ارایه دهنده خدمات برای مردم محل شان ،زیادتر میگردد .بر اساس این محاسبه مردم توقع
می کنند تا در برابر حمایت شان از یک نفر کاندید ،و در صورت پیروزی او ،پاداش به دست آورند.
رای دهی جمعی :این طرز رای دهی یکی از ویژه گی معمول در انتخابات افغانستان است هرچند که اندازه این نوع رای دهی جمعی بر اساس مناطق ،متفاوت
میباشد .بسیج رای های جمعی مردم یکی از راه های است که مردم از طریق آن قدرت سیاسی خود را به نمایش بگذارند ،و تا بتوانند از کاندیدان پیروز که از
آنان در جریان انتخاباب حمایت کردند ،پس از انتخابات منافع خود را به دست بیاورند .رهبران اقوام و قبایل ،قوماندان های جهادی  ،رهبران محل مانند ملک
یا کالنتر ،اعضای شورا های محلی ،که تمام اینها مردان اند ،به بسیج نمودن این نوع رای دهی جمعی توانمند میباشند.
سیستم رای دهی :رای دهی جمعی در واقع توسط سیستم رای دهی افغانستان که سیستم رای واحد غیر قابل انتقال میباشد ،حمایت میگردد .درین سیستم
برای والیات تعداد معیین و خاص از کرسی ها اختصاص داده شده که کاندیدان پارلمان بر اساس تعداد آراء مستقیم درین والیات پیروز شده میتوانند .این بدین
معنی است که آخرین کاندیدان انتخابات با کسب کمترین آرا در انتخابات برنده شده میتوانند .برای زنان نیز چنین است و حتی بیشتر چراکه زنان از سهمیه نیز
مستفید می شوند .بن ًا این سیستم مردم را تشویق می کند تا کاندید مورد نظر خود را در پارلمان بطور جمعی انتخاب نمایند
بر گرفته شده از نوشته اولیورلو«تمرین دیموکراسی در افغانستان  :یافته های کلیدی برداشتها ،پارلمان و انتخابات» (کابل :واحد تحقیق وارزیابی افغانستان .)2001 ،این نشریه فشرده مطالعه سه سال
در باره حکومت نماینده در افغانستان توسط انا الرسن و نوحا کوبرن است .برای معلومات بیشتر به این نشریه توسط انا الرسن و نوحا کوبرن مراجعه شود « .رای دهی باهم :چرا انتخابات سال 1388
افغانستان یک فاجعه بود و نبود» (کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان  :)2009 ،و هم چنان نوشته نوحا کوبرن « پیوستن با کابل :اهمیت ولسی جرگه و شبکه های سیاسی محلی در افغانستان (
کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان)2010 ،

1 1.4انتخابات پس از 2001
درین قسمت جریان چند انتخابات پس از سال  2001میالدی در افغانستان ،ارایه میشود .انواع حمایت های که از کاندیدان و رای دهندگان زن صورت گرفته و همچنین چالشهای که زنان

به آن مواجه شده اند ،تحلیل و توضیح میشود

انتخابات ریاست جمهوری  2004و انتخابات پارلمانی و شورا های والیتی 2005
ااولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال  2004میالدی از هر نگاه یک حادثه تاریخی بود .برای نخستین بار افغانها توانستند بطور مستقیم رئیس دولت خود
را انتخاب نمایند .با اینکه انتخابات کاستی ها و مشکالتی داشت ولی تعداد زیادی به این عقیده اند که آن انتخابات از آراء مردم افغانستان نماینده گی کرده است .در آن
انتخابات  2.6ملیون زن اشتراک کرده بودند .این نشان داد که به مقایسه سال  2001میالدی تا چی حد تغییرات رونما شده است .و در کل بنابر دالیل مختلف از قبیل
ناامنی ،نارضایتی با دور اول ریاست جمهوری کرزی و همچنان «خستگی از انتخابات»اشتراک در انتخابات پارلمانی سال  2005میالدی کاهش یافت .برعالوه ،وضعیت
امنیتی به مقایسه سال پیشتر از آن بدتر شده بود و مشکالت جدی را در برابر کاندیدان و رای دهندگان زن در مناطق جنوبی و جنوب شرقی قرار داد .با آنهم ،با در
نظرداشت چالشها ،آن انتخابات نیز بطور گسترده بعنوان یک موفقیت محسوب شده است .صدها تن از نامزدان در انتخابات پارلمانی و شورا های والیتی با همتاهای مرد
برای کسب کرسی ها به رقابت پرداختند و از دید نظری اشتراک زنان در آن انتخابات به مقایسه تعداد کلی آرا به بلندترین میزان یعنی  41درصد رسید (به جدول نگاه کنید).
در این نخستین انتخابات در افغانستان که توسط بورد مشترک تنظیم انتخابات به همکاری سازمان ملل متحد و دولت افغانستان دایر شد محالت رای دهی جداگانه برای
مردان و زنان مد نظر قرار گرفت .اینکار بخاطر عنعنات اجتماعی و جلوگیری از اختالط مرد و زن صورت گرفت .بر عالوه برای رای دهندگان زن اجازه داده شده تا در
صورتیکه نخواهندعکس های شان در کارت رای دهی چاپ نگردد .اینکار جهت تشویق زنان درمحالت بسیار محافظه کار و سنتی شد تادر انتخابات اشتراک نمایند.
فعالیت های مربوط به تعلیم و تربیه رای دهندگان همه توسط بورد مشورتی و مشترک انتخابات صورت گرفت و توسط موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی به شمول بنیاد
بین المللی برای انتخابات آزاد ( )IFESو مجتمع جامعه مدنی افغانستان تطبیق میشد .گزارش ها پس از انتخابات نشان میدهد که این فعالیت های آموزشی بیشتر روی پروسه
رای دهی متمرکز بوده نه روی اینکه ارگان های انتخابی چگونه فعالیت خواهند کرد .به این دالیل آنان به مشکالت مواجه شدند که نتوانستند به زنان در ساحات محافظه کار
و دوردست دسترسی پیدا کنند و نتوانستند تا آموزگاران زن را برای چنین فعالیت های مدنی استخدام نمایند.این آموزگاران تنها  35درصد از مجموع  1800نفر را تشکیل میداد.

انستیتوت ملی دیموکراتیک( )NDIیگانه موسسه بود که در سال  2005میالدی برنامه های آموزشی رابرای زنان ارایه میکرد.این موسسه از طریق تدویر
کمپاین ها در مکاتب در کابل و در مراکز ملی آموزشی ،برای زنان آموزش میداد تا چگونه در انتخابات رقابت نمایند .برنامه های آموزشی زنان شامل پروسه
6
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سیستم انتخاباتی و همچنین مهارت های سخن گفتن در بین مردم ،ارسال پیام ها و همچنین مهارت های تدویر کمپاین را ،میشد .در جریان آن مدت به
شمول دیگر اشتراک کننده گان کمپاین ها ،این موسسه برای  2،000نفر زن این برنامه های آموزشی را ارایه نمود .بر عالوه ،مرکز روقیه برای حقوق زنان
نیز سیمینار های را برای نامزدان زن در  14والیت دایر نمود ،که این در واقع نیم از کاندیدان را شامل میگردید
جدول  :1تعداد نامزدان و رای دهندگان زن در انتخابات پس از سال  2001میالدی در افغانستان
تعداد نامزدان زن

محموع نامزدان

فیصدی آراء زنان

محموع آراء

انتخابات

تعداد نامزدان زن که به حد کافی رای
کسب کرده بودند ومی توانستند بدون
سهمیه در انتخابات پیروز شوند

1

18

37

 7.3ملیون

انتخابات ریاست جمهوری 2004

24

247

3025

41

 6.4ملیون

انتخابات شورا های والیتی 2005

19

335

2775

41

 6.4ملیون

انتخابات پارلمانی 2005

328

3196

39

 5.9ملیون

انتخابات شورا های والیتی 2009

--

--

2

18

406

20

39

2577

39
39

 5.9ملیون
 4.2ملیون

انتخابات ریاست جمهوری 2009
انتخابات پارلمانی 2010

منبع“ :دروس آموخته شده در مورد اشتراک زنان در انتخابات پارلمانی سال “ ۱۳۸۹ـ افغانستان (کابل :کمیسیون مستقل انتخابات واحد جندر)2010 ،تعداد آرای زنان کوچی در شمارش فیصدی آراء زنان بنابر عدم
موجودیت معلومات برای تفیک جنسیت شامل نمی باشد.

با درنظرداشت بعضی موفقیت ها ،انتخابات  2005میالدی با چالش های نیز مواجه بوده است .که بسیاری از آنها بطور غیر متناسب باالی زنان تاثیر گذاشته است.یکی از مشکالت
عمده چندین بار ثبت نام بودن زنان چی بعنوان رای دهند ندگان واقعی یا غیر واقعی در لست های رای دهی بوده است .این معضله مخصوص ًا در مناطق جنوب این کشور زیاد
بوده است .بر اساس گزارش ها کارمندان انتخابات درین مطق در عوض صد ها زن ،برای مرد ها کارت های رای دهی زنان را توزیع کرده بودند .این موضوع در روز انتخابات
بازتاب گردید طوریکه تعداد زیادی از مردان در آن ساحات به جای زنان رای داده بودند .عامل عمده این جنجال نبود عکس زنان روی کارت های رای دهی شان ،بوده است که
که سبب بروز این مشکل در روند انتخابات گردید.در نتیجه در قسمت آمار روی اشتراک رای دهندگان زن در انتخابات باید دقت کرد ،چراکه ممکن
در این آمار اغراق شده باشد.
طوریکه گفته شد مسایل امنیت .و محدودیت های اجتماعی در روز انتخابات عمده ترین موانع در سر راه تالش های دفتر مشترک تنظیم انتخابات برای استخدام
کارمندان در روند پروسه تدویر انتخابات بوده است .این موضوع سبب شد تا مردان در مراکز رای دهی حضور داشته باشند ،و این خود زنان را در ساحات سنتی و محافظه
کارمتاثر ساخت .ورقه های رای دهی بلند و پیچیده (در والیت کابل ورقه رای دهی به اندازه یک کتابچه بوده است) نیز چالش های زیادی را برای رای دهندگان که
سواد نداشته اند ،ایجاد کرد و ازین زنان بیشتر متاثر شدند .و عکس های کاندیدان که در ورقه های رای دهی نصب شده بودند نیز به آسانی قابل شناسائی نبوده اند.
به مقایسه مردان ثبت نام نامزدان زن در انتخابات نیز زیاد پائین آمده است .و این احتما ًال به این واقعیت ارتباط دارد که باید کاندیدان قانون ًا از سمت های رسمی دولتی خود
در هنگام کاندید شدن استعفا میکردند .ادارات دولتی مهمترین منبع کار و شغل برای زنان مسلکی میباشد و شاید ممکن باشد که تعداد زیادی از آنها بخاطر در خطر نیانداختن
منبع معیشت خود بخاطر نامزدن شدن در انتخابات ،از ثبت نام در انتخابات خود داری کرده باشند .در مسیر انتخابات طوریکه گزارش گردیده است زنان به مشکالت و
محدودیت های از قبیل عدم دسترسی به معلومات در مورد پروسیجر انتخابات ،محدودیت رفت و آمد بخصوص به خارج از ساحات شهری ،کمبود منابع البته به مقایسه
مردان ،و احساس ترس و هراس و تهدیدات ناامنی مواجه بوده اند .همچنان زنان بطور چشمگیر بخاطرحضور یافتن در میان مردم به خشونت های نیز مواجه بودند.زنان در
سراسر انتخابات در افغانستان با این مسئله مواجه بوده ند .چراکه از دید محافظه کاران و مال امام ها اینکار زنان غیر اسالمی بوده است(در بعضی ساحات محافظه کار،زنان
از طریق شب نامه ها تهدید به مرگ میشدند).و زنان در جریان کمپاین های شان به شایعات بی اساس مواجه میشدند ،و حتی پوستر های انتخاباتی آنهااز بین برده میشدند.

هنگام انتخابات
پس از انتخابات سال  2005مخصوص ًا یک تعداد موسسات بین المللی برای اعضای زن نهاد های انتخابی جدید کشور برنامه های آموزشی و حمایتی را دایر نمودند .اینها
شامل ایجاد مرکز معلوماتی اعضای زن پارلمان توسط یونیفیم ،تاسیس شبکه زنان پارلمانی بخاطر ارتباط نماینده گان جامعه بین المللی و اعضای زن پارلمان ،که این
شبکه به حمایت انستیتیوت ملی دیموکراتیک ،یونیفیم و سازمان حقوق جهانی ایجاد گردید؛ جلسات معرفی و رهنمائی برای اعضای زن پارلمان و شورا های والیتی به
کمک انستیتوت ملی دیموکراتیک تدویر یافت که اینکار در انتخابات سال های  2009و  2010نیز انجام شد ،و کار های نیز توسط سازمان بین المللی کمپاین زنان برای .
تقویت توانائی زنان برای تامین روابط برای اعضای زن شورا های والیتی در سال  2008-2006و برای اعضای پارلمان پس از انتخابات در  2010نیز صورت گرفت.
به استثنای این تالشها هرچند عالقمندی سازمان های تمویل کننده به سرعت کاهش یافت .اینکار کمیسیون جدید تاسیس مستقل انتخابات را به چالش کمبود
ظرفیت الزم برای آماده گی برای انتخابات آینده مواجه ساخت و نیز بقای ادارات دیگررا که توسط سازمان های تمویل کننده تمویل میشدند (از جمله بنیاد
انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان) را به چالش کشید .و همچنان آن کار سبب ایجاد وقفه طوالنی در انجام فعالیتهای دراز مدت تعلیمات مدنی و فعالیت های
ظرفیت سازی گردید .تعداد زیادی از موسسات داخلی و خارجی مانند موسسه تعلیمی و خدمات برای زنان افغان و دفتر ( )FESبرنامه های را برای بهبود آگاهی
از حقوق زنان و ارزش های دیموکراسی دایر نمودند و برنامه های را برای آموزش آن زنان که به سیاست عالقه داشتند را دایر کردند .با اینکه تمام این تالشها
بسیار با ارزش بودند ،ولی این تالش ها در قسمت تعلیمات مدنی گسترده و عمیق پاسخگوی کاستی های که در انتخابات  2004و  2005موجود بود ،نبوده است.
هیچ تالشی برای برگزاری برنامه های آموزشی مدنی در مکاتب که توسط وزارت معارف رهبری میشوند ،راه اندازی نگردید ،هرچند که اینکار برای یک دیموکراسی کام ً
ال نوپا
بسیار مهم می باشد .این مسئله توسط تعداد زیادی از کسانیکه مصاحبه شدند یاد آوری شد.فعالیت سازمان های سیاسی رسمی در پوهنتون ها نیز کماکان ممنوع بوده است
حقوق مساوی ،اما فرصتهای نابرابر
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تصویر  :1پوستر آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات برای انتخابات  2010ولسی جرگه بیانگر جدا بودن مراکز رای دهی برای زنان و مردان است به مالحظه میرسد
که سه تن از زنان بر طرف چپ تصویر شناخت کارت های بدون عکس را بدست دارند.
.

انتخابات ریاست جمهوری و شورا های والیتی سال  2009میالد
اگر دور اول انتخابات در افغانستان یک موفقیت بوده است ،دور دوم انتخابات درین کشور بطور وسیع مخصوص ًا در مطبوعات بین المللی یک مصیبت تلقی شده است.
با درنظرداشت اینکه انتخابات  2005-2004کامل نبود ،یقین ًا که این چنین توصیف از انتخابات دور دوم گزافه گوئی می باشد .ولی فکر میشودکه این آشفتگی در مورد
پروسه انتخابات در سالهای  2009و  2010سبب نارضایتی گسترده از حکومت کرزی شده باشد،و اینکار سبب فرسایش مشروعیت نهاد های انتخابی دولت گردیده و در
کل از اعتماد به روند دیموکراسی کاسته است.

آماده گی ها برای انتخابات سال  2009بنابر تاخیر در تمویل آن ،بطور چشمگیر مختل گردید .اینکار حتی چنین پرسش های را ایجاد کرد که آیا انتخابات در افغانستان
دایر خواهد شد یا خیر .جوامع تمویل کننده در افغانستان در زمینه ای تصمیم گیری برای چگونگی هزینه مصارف انتخابات سستی نشان دادند .با به تعویق افتادن
کنفرانس در جنوری  2009که در آن جامعه بین الملل برای حمایت از انتخابات تعهد میکردند ،تالش ها برای تدویر انتخابات به زودی به مشکالت مواجه شد اکنون
پروسه انتخابات تمام ًا افغانیزه شده و تحت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارد .در آن زمان ،تاریخ برگزاری انتخابات سه ماه دیگر از می به ماه آگست به تعویق
افتاد .با بدتر شدن وضع امنیتی ،طالبان و دیگر گروه های مسلح مردم را هشدار دادند تا در انتخابات اشتراک نکنند و نامزدان و رای دهندگان را مورد تهدید قرار داده و
حتی در بعضی موارد به خشونت جسمی به آنان نیز متوصل شدند .طوریکه تمام رقباء در انتخابات از موجودیت منابع و منافع آگاه بودند ،تقلب و فریب کاری در انتخابات
سیستماتیک و گسترده بوده است .در انتخابات ریاست جمهوری قبل از اعالن شمارش آرای نهائی 18 ،در صد آرا باطل اعالن گردید .این هرج و مرج در انتخابات،
باعث شد تا از سطح اعتماد مردم روی پروسه انتخابات کاسته شودو مشروعیت کمیسیون مستقل انتخابات تحت شعاع قرار گیرد .کمیسیون متذکره بطور وسیع چی
بطور منصفانه و یا غیر منصفانه ،در موارد ازین فریب کاری ها دست داشته است .هر چند که به مقایسه انتخابات  2005تعداد زنانی که در انتخابات شورا های والیتی به
رقابت پرداختند به  21درصد باال رفت ،تناسب رای دهندگان زن در آن انتخابات به  39درصد پائین آمد (با اینکه با نوعیت فریب کاری ها که در باال ذکر شد ،شناسائی
و تعیین صحت این آمار را مشکل میسازد).
در سال  2009میالدی مسوولیت آموزش رای دهندگان از دفتر مشترک تنظیم انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات انتقال یافت .برای حمایت از برنامه های رسیده
گی به نیازمندی های مردم ،این کمیسیون  1،600نفر کارمند را استخدام کرد تا اینکه در سراسر کشور برای مردم آموزش های مربوط به انتخابات را ارایه نماید .این
برنامه های آموزش ها بطور مستقیم با تدویر جلسات آموزشی در مساجد و دیگر اماکن عامه و بطور غیرمستقیم از طریق آموزش آموزگاران/معلمین ارایه گردید .کارمندان
کمیسیون مستقل انتخابات که با آنان مصاحبه صورت گرفت نیز از تالش های مشخص خود برای گفتگو با مال امامان و دیگر اشخاص با نفوذ مناطق صحبت نموده اند تا
بتوانند به آنان بقبوالنند که اشتراک زنان در انتخابات مهم است .این تالشها از طریق اعالنات عامه ،رادیو و تلویزیون و نصب پوستر ها در مراکز ُپر نفوس محالت صورت
گرفت .ولی همانند انتخابات گذشته ،کمیسیون مستقل انتخابات به مشکالت و جنجال های زیادی در قسمت استخدام کارمند زن مواجه بود .که در نهایت توانسته فقط
 400نفر زن را استخدام نماید برعالوه اینها تمرکز این تالشهای آموزش روی میکانیزم پروسه رای دهی بوده است نه در خصوص تظام عمومی انتخاباتی درین کشور.
همچنان سازمان ملل متحد برای تکمیل تالش های کمیسیون مستقل انتخابات نهاد های جامعه مدنی را در زمینه ای آموزش های مدنی کمک های زیادی کرد؛ اما
تاخیر در رسیدن پول سبب شد تا از میزان این دوره های آموزشی کاسته شود .بنابر گفته های یکی از فعالین جامعه مدنی یکی از برنامه های دادخواهی فقط توزیع
پول بوده است .یک ماه قبل از برگزاری انتخابات ،شبکه زنان افغان و نیز دفتر آی ،ایف ،ای اس کمپاینی را بنام «کمپاین  5ملیون زن» طی یک برنامه ای مهم ولی
بسیار نابه هنگام راه انداختند و تالش نمودند تا اشتراک زنان در انتخابات را افزایش دهند .عالوه برین تالش ها ،شبکه زنان افغان و دیگر موسسات غیر دولتی داخلی
با حمایت از دفتر یونیفیم ،برنامه های زیادی رادیوئی و تلویزیونی را به راه انداختند که در آن نامزدان عمده ریاست جمهوری اشتراک نموده و روی مسایل مرتبط به
حقوق زنان بحث کردند.
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بار دیگر انستیتیوت ملی دیموکراتیک مجدداً نقش خود را بعنوان نهاد عمده در قسمت آموزش نامزدان ایفا کرد و تقریب ًا برای  62درصد از نامزدان زن این برنامه ها را
ارایه داشت .بر عالوه ،انستیتیوت ملی جمهوریخواه یک سلسله برنامه های آموزشی را راه اندازی نمود که در آن یک تعداد نامعلوم از زنان اشتراک نمودند .این انستیتیوت
با یک موسسه دیگر بنام حرکت/نهضت خواهران افغان ( )MASبه منظور تالش برای ایجاد یک شبکه جامع از نامزدان زن افغانستان ساخته شود .در نهایت  27نفر از
کاندیدان زن که با این شبکه در ارتباط بودند ،در انتخابات راه پیدا نمودند .سازمان یونیفیم نیز از طریق چاپ بزنس کارتها و کارت هویت ،و پوستر ها روی ورق های
سفید و ایجاد یک خط تلفونی  24ساعته برای معلومات و راه اندازی یک مرکز سیاسی برای زنان در کابل ،کمک های اضافی دیگر را فراهم کرد .برای تضمین موثریت
هر چه بیشتر این تالشها برای کمک به اشتراک زنان در انتخابات و همچنان برای جلوگیری از دوگانگی فعالیتها ،سازمان یونیفیم و واحد جندر کمیسیون مستقل انتخابات
جلسات هماهنگی جندر را در زمان انتخابات بطور مشترک راه اندازی نمودند که در آن افراد و موسسات داخلی و خارجی اشتراک می کردند.
بسیاری از اشتراک کننده گان این تحقیق که در دفاتر بین المللی و موسسات غیر دولتی کار میکردند گفته اند که ناوقت آغاز شدن تالشها برای حمایت از اشتراک
زنان در انتخابات و تدویربرنامه های تعلیمات مدنی سبب شد تا در قسمت برنامه های نظارت و ارزیابی از تاثیر آن تالشها ،کاری صورت نگیرد .چنین نظارت و ارزیابی
بخصوص در مواردی که در آن کارها موسسات همکار وجود داشته اند ،بسیار مهم بوده است .این واقعیت با وخیم شدن اوضاع امنیتی در بسیاری از مناطق ،تطبیق
برنامه های نظارتی و ارزیابی را با مشکالت زیادتر مواجه کرد .قابل یاد آوری است که بعضی ها معتقد بودند که موسسات آنها توانسته اند که فعالیت های نظارتی را
به شکل رضایت بخش انجام بدهند.
قسم ًا و بنابرافزایش ناامنی ها و کمبود بودجه برای تدویر انتخابات و همچنان طویل شدن پالن انتخابات در جریان انتخابات ،بسیار از چالشهای که زنان به آنها در
انتخابات سال  2005مواجه بودند ،دوباره ظاهر شد .ثبت نام و رای دادن به نماینده گی از زنان مجدداً یک مشکل بود و استفاده از کارت های رای دهی زنان که بدون
تصویر/عکس بود ویژه گی دیگر این انتخابات بود .و استخدام کارمندان زن برای آموزش های مدنی کماکان درین انتخابات یکی دیگر از چالش ها بود؛ طوریکه در
مراکز رای دهی زنان ،کارمندان مرد تقریب ًا یک چهارم حصه از کارکنان را تشکیل میداد .در حالیکه  650مرکز رای دهی که (تقریب ًا  5فیصد مجموع مراکز را تشکیل
میدهد و در مناطق نا امن بودند از قبیل ارزگان) هیچ گاه دروازه آن مراکز در روز انتخابات بخاطر نا امنی باز نشدند.
یکی دیگر از مشکالت ترتیب مراکز رای دهی بود که در آن مسایل مربوط به حساسیت های جندر رعایت نشده بود .در بعضی ازین مراکز یک راه دخولی مشترک وجود
داشت .زنان باید از میان مرکز رای دهی مردان میگذشتند تا در محل رای دهی زنان رسیده و رای بدهند .شکایت های نیز در قسمت اینکه مراکز رای دهی به نقاط
بسیار دور تاسیس شده ،وجود داشت و بنابر موجودیت محدودیت ها برای رفت و آمد زنان ،این مشکل به آسانی مورد توجه قرار نگرفته بود .بر اساس گزارش ها ناظرین
انتخابات ،این عوامل به شمول ترس از ناامنی و نارضایتی از کارکرد حکومت احتما ًال سبب اشتراک تعداد کم زنان در آن انتخابات شده است.
ترس و ارعاب ،تهدید ها و در کل احساس ناامنی بعنوان چالشهای عمده که نامزدان انتخابات شورا های والیتی با آن مواجه بودند مجدداً یاد آوری شدند .تعداد کمی
از زنان برای تدویر کمپاین انتخاباتی در میان مردم ،بخصوص در سمت جنوب و جنوب شرق احساس امنیت میکردند .مغایر انتخابات سالهای گذشته وزارت امور داخله
برای زنان به اثر فشار های زیاد از طرف واحد جندر کمیسیون مستقل انتخابات که در تشکیل آن کارمندان داخلی و خارجی وجود دارد ،محافظ داده شد ،اما اینکار به
مشکل عملی گردید .به همان طور تالشهای که از طریق اداره ایاالت متحده امریکا صورت میگرفت تا کارمندان زن را برای چیک نمودن زنان در روز انتخابات استخدام
نماید ،نیز ناکام ماند .بر خالف سال  ،2005در انتخابات سال  2009و  2010نامزدان انتخابات حق استفاده از اماکن رسمی و عامه را ،از قبیل مکاتب و کلینیک ها ،ظاهراً
بخاطر نگرانی های امنیتی نداشته اند .این تصمیم مشکالت زنان را بیشتر از پیش اضافه کرد چراکه برای نامزدان زن بخصوص در ساحات محافظه کار اماکن امن برای
تدویر کمپاین انتخاباتی بسیار محدود میباشد .همچنان این تصمیم که شمارش آرا باید در مراکز شهر ها صورت گیرد نه در مراکز والیات نیز زمینه ای برای فریب کاری
را در قسمت آراء نامزدان زن مهیا ساخت ،طوریکه کاندیدان زن به مقایسه همتا های مرد خود منابع مالی کافی برای نظارت از تمام مراکز رای دهی را نداشته اند .در
نهایت ،وقت برگزاری انتخابات قبل از رمضان مشکالت زیادی را باالی کاندیدان زن گذاشت (و تا حدی کمی هم باالی رای دهندگان زن) ،طوریکه آنان باید فعالیت
های کمپاین خود را با مقدار زیاد از مسئولیت های فامیلی که از بطور سنتی با آن زمان انتخابات همزمان بود ،متقبل می شدند.

انتخابات پارلمانی 2010
بسیاری از موارد فوق الذکر در انتخابات سال  2010نیز دیده شده است .مشکالت امنیتی ،نگرانیهای لوجستیکی و تمویل کمیسیون مستقل انتخابات بازهم انتخابات را از
ماه می به سپتمبر آن سال به تاخیر انداخت .اوضاع امنیتی خرابتر گردید و در پهلوی ناامنی ها در جنوب و جنوبشرق ،وضع امنیتی والیت کندوز نیز بدترشده بود .چندین
حادثه که در روز انتخابات در آن والیت اتفاق افتاده بود ،دلیل بی ثباتی در آن والیت بود .با اینکه آن حادثات در سطح کوچک اتفاق افتاده بود ،ولی به مقایسه سال ،2009
پنجاه و شش درصد افزایش یافته بود .اگر پالنهای احتیاطی و قبلی نیروهای افغان و خارجی وجود نمی داشت ،احتما ًال وضعیت آن زمان بدترمیشد .با وجود تالشهای فعال
کمیسیون مستقل انتخابات برای مقابله با سوء استفاده ها در انتخابات ،آن مشکل در انتخابات  2010کماکان گسترده بود.در آن انتخابات آراء زیادتر از انتخابات ریاست
جمهوری باطل اعالن گردید .ولی با آنهم ،مهم است تا در نظر داشت که شواهدی کمی در قسمت راجستر و ثبت و نام مجدد زنان در انتخابات  2010به مقایسه انتخابات
سال های قبل ،وجود داشته است.
به مقایسه انتخابات  ،2009ثبت نام رای دهندگان به اندازه یک سوم حصه کاهش یافت .افزایش ناامنیها و در نتیجه کاهش تعداد مراکز رای دهی ( 6210مرکز در سال
 ،2009ولی  4،691مرکز در سال  ،2010تقریب ًا یک چهارم حصه کاهش) و طوریکه بعضی از مصاحبه شونده گان درین تحقیق اظهار داشته اند ،سرخورده گی مردم با کارکرد
دولت و نیز دو دل بودن مردم در روند پروسه انتخابات از دالیل عمده اند که در کاهش تعداد رای دهندگان در انتخابات  2009سهم داشته است .ولی قابل ذکر است که
نسبت ًا اشتراک زنان در انتخابات بطور کلی در هر دو انتخابات ثابت مانده است در حالیکه تعداد نامزدان زن در این انتخابات در حدود  33درصد افزایش یافته است (هر چند
که بیشترین این افزایش در والیت کابل که نسبت ًا آرام است ،اتفاق افتاده است).
درین انتخابات نیز تالشها برای دسترسی به رای دهندگان در زمان انتخابات دیرتر آغاز گردید .نگرانی های امنیتی نیز بدین معنی بود که این تالشها محدود به مراکز
ولسوالی ها و والیات بوده است ،که اینکار سبب میشد تا بیشتر برای دادخواهی انتخاباتی از رسانه ها بخصوص تلویزیون و رادیو ها استفاده گردد .موسسات غیر دولتی از قبیل
پروژه تعلیمی بی بی سی برای آفغانها نیز در پروسه تعلیمات مدنی کمک نمودند .همچنان برنامه حمایتی موسسه بین المللی کونترپارت و بنیاد بین المللی سیستم انتخابات
بنام پروژه پروسه انتخابات افغانستان مثال بی نظیری بوده است که این پروژه به خوبی تمویل شده و در یک تقسیم اوقات زمانی مستقل برای انتخابات اجراء شده است.
حقوق مساوی ،اما فرصتهای نابرابر
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از نظر حمایت از کاندیدان زن ،انستیتوت ملی دیموکراتیک( ،)NDIانستیتیوت بین المللی جمهوریخواهان()IRIو دفتر یونیفیم در افغانستان نقش خود را در سال 2009
مجدداً بازی کردند .در حالیکه اداره بین المللی کمپاین برای زنان برنامه های آموزشی برای آموزگاران را در زمینه استراتیژی کمپاین برای نامزدان زن در انتخابات پارلمانی
دایر نمود .وزارت اموز زنان نیز با همکاری شبکه زنان افغان کار نمودند تا در قسمت تشویق هر چه بیشتر نامزدان در انتخابات بطور مشترک کار نمودند و قبل از انتخابات
برنامه های آموزشی برای تامین روابط را در باغ زنانه کابل دایر نمود .مجدداً جلسات برای هماهنگی جندر دایر گردید که اکنون واحد جندر کمیسیون مستقل انتخابات
مسئولیت تشکیل جلسات با همکاران بین المللی دارد.
چالشهای مستند شده برای نامزدان و رای دهنده های زن در انتخابات  2010تا درجه زیادی با چالشها سال  2009یکسان بوده است ،تعداد کافی کارمندان حوزه های انتخاباتی
استخدام نشده بودند؛ کمپاین های انتخابات در جریان ماه رمضان و حتی شمارش آراء در مناطق محلی اتفاق افتاد؛ و رای دادن به نماینده گی از دیگر افراد همچنان ادامه داشت؛ و
ترس و هراس از اشتراک در انتخابات بطور فراگیر وجود داشته است (در یکی از واقعات مربوط به انتخابات 5 ،نفر از افرادی که برای فوزیه گیالنی یک تن از نامزدان والیت هرات
کار میکردند ،ربوده شده و به قتل رسیدند) .تالش های وزارت داخله برای استخدام محافظین شخصی برای زنان نیز به مقایسه سالهای قبل مشکل آفرین بود و تالش های بی مورد
در قسمت استخدام کارمندان زن برای تالشی نمودن رای دهندگان زن در مراکز رای دهی نیز موفق نبوده است.
درین فصل پیش زمینه ای تاریخی ،حقوقی و وضعیت پالیسی اشتراک زنان در انتخابات افغانستان توضیح شد .همچنان روی مشخصه های کلی انتخابات پس از سال 2001
میالدی نیز بحث گردید .در بخش های بعدی این نشریه ،تجارب و درک زنان افغانستان ،بعنوان کاندید و یا رای دهنده در انتخابات ارای میگردد؛ البته این شامل زنانی
میشود که درین تحقیق اشتراک کرده بودند.
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2 2.1روش تحقیق
این تحقیق در والیات کابل ،بلخ و بامیان در جریان ماه های جوالی الی دسمبر سال  2011میالدی انجام یافت .همچنان این تحقیق شامل یک دوره آزمایشی بوده است که در آن
سوالنامه های تحقیقی در والیت کابل جهت ارزیابی و تصحیح سوال ها و روش های تعیین شده ،انجام یافت .کار های ساحوی این تحقیق از ماه جوالی شروع و الی هفته اول ماه اکتوبر
 2011ادامه یافت .برای اینکه یک تصویر کلی از وضعیت اشتراک زنان در انتخابات به دست آید ،معلومات این تحقیق در سه خط موازی صورت گرفت :مصاحبه با کاندیدان زن کامیاب
و ناکام انتخابات پارلمان و شورا های والیتی؛ مصاحبه با اشتراک کننده گان مرد و زن از ساحات شهری و روستائی در هر یک از والیات متذکره ،و بحث های تکمیلی دیگر با مسوولین
ذیربط در هر یک از آن والیات.
این تحقیق در ذات خود کیفی بوده و بر اساس مصاحبه های فردی و عمقی صورت گرفت .این مصاحبه ها در ساحات تحت مطالعه با بحث های گروپی جهت ارزیابی دیدگاه ها در سطح
محالت همراه با مصاحبه های غیر رسمی و مشاهدات اعضای تیم تحقیق صورت گرفته است .سوالنامه هم در قسمت کاندیدان و هم در قسمت مصاحبه شونده گان روی این موضوعات
متمرکز بوده است :تجربه خود مصاحبه شونده گان از پروسه انتخابات ،درک شخصی آنها روی اهمیت و شکل سهم گیری آنان در انتخابات همراه با نظریات آنها روی اشتراک مردم در
انتخابات؛ اینکه آنها اشتراک زنان را در انتخابات مختلف با اشتراک مردان در انتخابات چگونه مقایسه مینمایند؛ و عقیده آنها روی اینکه اشتراک زنان در انتخابات روی زنده گی شخصی
آنها و محل زنده گی شان چی تاثیراتی داشته است
اعضای تیم تحقیق در ساحات روستائی در خانه های اهالی روستا در جریان تحقیق بودو باش داشتند که این خود فرصت های بیشتری را برای تعامل با مردم محل مساعد ساخته است.
اعضای تیم تحقیق در برابر این وقت که خانواده های روستائی برای آنها اعطا کرده بود ،از طریق تدریس و حل مشکالت تعلیمی نوجوانان آن خانواده ها ،بازی کردن با نوجوانان آنها ،و
کمک برای دختران در قسمت حل مشکالت درسی شان و دادن وقت برای مردم محل جهت سوال نمودن از اعضای تیم تحقیق ،جبران می نمودند
روش های علمی و مسلکی پروسه تحقیق و مطالعات اجتماعی بطور کامل در جریان این تحقیق مورد توجه و استفاده قرار گرفته است.که شامل کسب رضایت و موافقت اشتراک کننده
گان در تحقیق ،تشریح کامل پروژه تحقیقی و اهداف آن ،کسب اجازه بطور غیر رسمی از مقامات والیت و ولسوالی ها و بزرگان محل جهت آغاز کار تیم تحقیق در آن ساحات ،و اینکه
این تحقیق را با در نظرداشت فرهنگ و سنت های همان منطقه انجام میدهند ،را کام ً
ال به دست آورده بودند .اعضای شورا های والیتی و پارلمان کشور که در این تحقیق مصاحبه شدند
رضایت داشته اند تا درین نشریه نام های شان گرفته شود چراکه آنها شخصیت های ملی بوده و بسیاری از آنها به آسانی قابل شناسائی اند .ولی ،اسامی کاندیدان ناکام در انتخابات تبدیل
شده و در عوض آن ( )...استفاده شده است تا اینکه هویت آنان محفوظ بماند .این تحقیق توسط یک تیم از محققین هزاره و تاجیک صورت گرفته که شامل سه نفر زن و دو نفر مرد میباشند.

انتخاب ساحه و مشخصات نمونه برداری
والیات که درین تحقیق انتخاب شدند در همان مراحل طرح پیشنهاد این تحقیق توسط سازمان ملل متحد برای زنان شناسائی شده بودند .ولی در هر یک از والیات یک ساحه روستائی
و یک ساحه شهری انتخابات شد تا تفاوت میان پتانسیل های مختلف هر یک از ساحات مورد مطالعه قرار گیرد .ساحات مورد مطالعه در والیات کابل و بلخ بر اساس چشم انداز سیاسی،
فرهنگی و اجتماعی اقتصادی آن مناطق بر اساس آگاهی قبلی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و ارتباطات فعلی این اداره با آن مناطق صورت گرفته است .برای حفظ توازن میان ساحات
از نظر قومی و اقتصادی نیز تالش صورت گرفت و نیز این توازن در قسمت اینکه آن ساحات با کاندیدان زن پارلمان و شورای والیتی ارتباطات قوی داشتند (ساحات روستائی و شهری؛
و ساحات روستائی کابل) و ساحاتی که با کاندیدان هیچ ارتباطی نداشتند (ساحات شهری و روستائی بلخ؛ و ساحه شهری کابل) .به ناچار نگرانی ها از وضع امنیتی یکی از عوامل مهم در
قسمت تعیین و انتخاب ساحات این تحقیق بوده است.
درین تحقیق  79مصاحبه با افراد و  12بحث گروهی که شامل  143نفر میشد را شامل شده است (برای معلومات مزید به ضمیمه  1مراجعه کنید ).این مصاحبه ها شامل  25نفر کاندیدان
پارلمان و شورا های والیتی به شمول  15نفر کاندید کامیاب و  10نفر کاندید ناکام بوده است .اشتراک کننده این تحقیق در سطح مناطق شامل کسانی چون زورمندان ،رهبران مذهبی و
مردم عادی بودند .در جریان تحقیق تالش صورت گرفت تا زنان و مردان به تعداد مساوی مصاحبه شوند تا نظریات آنها راجع به اشتراک زنان در انتخابات مورد مطالعه قرار گیرد .در هر
یک از ساحات تحقیق اشتراک کننده گان این تحقیق از جریان بحث و گفتگو با جوامع و بطور اتفاقی با مردم محل صورت گرفته است .در خصوص سهم گیرندگان کلیدی و مهم ،بحث
ها با کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات ،سازمان ملل متحد و وزارت زنان در مرکز و در والیات صورت گرفت .همچنان با موسسات بین المللی غیر دولتی که در کار های ساحوی در
قسمت تعلیمات مدنی وتقویت دیموکراسی کار میکنند نیز مصاحبه شده است.

چالش ها و پیش بینی های احتیاطی
چالش ها و محدودیت هادر جریان این تحقیق عبارت اند از:
•محدودیت زمانی :زمان کم برای تکمیل این مطالعه .اینکه قسمت زیادی از معلومات جمع آوری شده درین تحقیق باید در جریان ماه رمضان جمع آوری میشد سبب
شد تا اعضای تیم تحقیق به چالشهای مهمی مواجه گردند .همچنان اشتراک کننده گان این تحقیق در هنگام مصاحبه ها بسیار خسته بوده و عالقه برای صحبت کردن
زیاد را نداشتند .در بعضی موارد جریان مصاحبه ها باید قبل از وقت آن ختم میشد .و این واقعیت که بعضی از مصاحبه ها با تعداد زیادی از اعضای پارلمان که در میان هرج
و مرج های سیاسی صورت گرفت نیز بعضی محدودیت ها را در زمینه کیفیت مصاحبه ها گذاشته است و از یکی از مصاحبه ها که قرار بود در دفتر والیتی کمیسیون
مستقل انتخابات در بلخ صورت گیرد،جلو گیری به عمل آمد .مدت زمان کوتاه جهت مصاحبه با کاندیدان حاضر و ناکام در انتخابات در شهر کابل سبب شد تا در نهایت
امکان مصاحبه با تمام تعداد کاندیدان ناکام که پالن بود در والیات بامیان و بلخ مصاحبه شوند ،میسر نشد.فراهم نمودن مصاحبه با کاندیدان ناکام نیز یک مشکل بود
طوریکه زمانیکه با بعضی از آنها برای انجام مصاحبه تماس گرفته میشد ،تقریب ًا معلوم نبود که آیا مصاحبه میکنند و یا خیر .بدین ترتیب در والیت بامیان تنها امکان مصاحبه
با کاندیدان کامیاب میسر بوده است.
حقوق مساوی ،اما فرصتهای نابرابر
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جدول  :2مشخصات والیات
کرسی های ولسی جرکه

والیت

نفوس تخمینی

بلخ

 1.2میلیون

5

 3.8میلیون

8

بامیان
کابل

418,000

کرسی های شورای والیتی

اختصاص یافته

مجموع

اختصاص یافته

مجموع

19

3

11

29

9

3

1

9

والی
عطا محمد نور
حبیبه سرابی

4

33

احصائیه نفوس از” اداره مرکزی احصائیه افغانستان” ( )2011-12( 1390کابل :دفتر احصائیه مرکزیhttp://www.afghaneic.org/Data/CSO%20Population%20” )2010 ،
.)Data/Afghanistan%20CSO%20population%20data%201390%20(2011%20-12).pdf (accessed 20 December 2011

جدول  :3فیصدی اشتراک مردم والیات و ولسوالی در انتخابات

بلخ

41

دهدای

42.2

شورتپه

36.5

بامیان

48.7

ولسوالی بامیان

52.4

یکاولنگ

49.8

کابل

33

شهر کابل

33.7

گلدره

39

هیچ نوع معلومات بر اساس تفکیک
جنسیت در دست نیست

والیت  /ولسوالی

2010
()WJ

)PC( 2009

فیصدی اشتراک مردان

2005
()WJ/PC

2010
()WJ

40.3

59

—

57.8

—

63.7

45.5

51.3

—

47.6

—

50.2

29.2

67

—

66.3

—

61

)PC( 2009

هیچ نوع معلومات بر اساس تفکیک
جنسیت در دست نیست

فیصدی اشتراک زنان

فیصدی اشتراک مردم

2005
()WJ/PC

2010
()WJ

2009
()PC

2005
(WJ/
)PC

59.7

44

41

51

—

45

—

—

—

53

—

—

54.5

62

61

71

—

52

—

—

—

64

—

—

70.8

25

32

33

—

24

—

—

—

18

—

—

به خاطر باید داشت که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج را برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی  2005بر اساس تفکیک جنسیت فراهم نکرده است .و این معلومات به سطح ولسوالی به طور
عمومی برای انتخابات  2010قلبل دسترس است .منبع :انستیتوت ملی دیموکراتیک»پایگاه معلوماتی انتخابات افغانستان»( /http://2010.afghanistanelectiondata.org.قابل دسترس
به تاریخ  4دسمبر )2011؛برای کمیسیون مستقل انتخابات  »2009 -انتخابات ریاست جمهوری و شورا های والیتی :انتخابات 2009افغانستان ” http://www.iec.org.af/results_2009/
( ،Index.htmlقابل دسترس به تاریخ  4دسمبر  -2005 )2011برای دفتر مشترک تنظیم انتخابات  2005افغانستان»ولسی جرگه و انتخابان شوراهای والیتی :انتخابات  2005افغانستانhttp:// »،
( d8680609.u106.forthost.com/home.asp?Language=Eقابل دسترس به تاریخ  4دسمبر )2011

جدول  :4سواد آموزی ،میزان تعلیمات زنان و سطح فقر از هر والیت
والیت

مجموع فیصدی با
سوار )%( +16

بامیان

20.2

اوسط ملی

25

بلخ

کابل

26.8

46.8

مچموع فیصدی با
سوار زنان )%( +16

فیصدی ثبت نام در مکتب
سن  12-6سال ()%

نسبت دختر بر پسر راجستر
به مکاتب سن12-6سال

سطح فقر ()%

16.8

53.5

0.86

60.3

30.2

65.2

0.79

23.1

6.1

11.4

57.9

46.3

0.85

0.69

55.7

35.8

درصورت بیان غیر از این  ،معلومات در باره فقر ،سطح سوادو غیره شاخص های اجتماعی-اقتصادی ارائه شده در این فصل بر گرفته شده است از «معلومات مختصر درباره والیات» (کابل حکومت افغانستان
و بانک جهانی) 2011 ،
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• آمار و ارقام نامتناسب :نبود محققین پشتون همراه با چالش ها و نگرانی های امنیتی سبب شد تا هیچ تحقیقی در مناطق پشتون نشین صورت نگیرد
و این یک خالء بزرگ در قسمت داشتن معلومات کافی است .این زمینه را برای تحقیقات بیشتر مساعد میسازد .ولی باید گفت که اشتراک کننده گان
پشتون در یک گروپ مختلط همراه با چند نفر از کاندیدان پشتون مصاحبه شده است .ساحه این تحقیق نیز محدود بوده است واین سبب شده تا میان
مناطق روستائی و شهری که با کاندیدان ارتباطات مستقیم دارند یا نی ،مقایسه صورت گرفته نتواند .به این مفهوم که در بعضی موارد گفته های نامزدان
زن میتوانست همراه با معلومات جمع آوری شده از مناطق شان استفاده شود تایک تصویر سه بُعدی از جریان کمپاین آنها ایجاد شود؛ اما در قسمت اکثریت
از کاندیدان دیگر ،این تحلیل ها فقط بر اساس گفته های کاندیدان صورت گرفته است.

2 2.2والیات و وضعیت مناطق
والیت بلخ
والیت بلخ مرکز سیاسی و اقتصادی شمال افغانستان میباشد .و جنوب به شمال را در مسیر دریای آمو و از آن طریق به کشور ازبکستان وصل می نماید .نفوس این والیت
اکثراً تاجیک و سپس پشتون ها و همچنان ازبک ها و هزاره و یک تعداد کمی هم مردمان ترکمن و بلوچ تشکیل میدهند .در جریان ده سال گذشته ،این والیت نسبت ًا آرام
بوده و مرکز این والیت یعنی شهر مزار شریف در مرکز رشد اقتصادی سریع قرار داشته است .و این بیشتر مدیون تالش های زیاد والی پر قدرت آن والیت یعنی استاد
عطا محمد نور بوده است .استاد عطا محمد نور که مربوط به اتحاد شمال و حزب جمعیت اسالمی افغانستان است (و نیز با حزب جنبش ملی و حزب وحدت ملی هزاره نیز
ارتباطات خود را حفظ نموده است) تقریب ًا منابع قدرت اقتصادی و سیاسی خود را در آن والیت منسجم نموده است .برای اینکار نامبرده از طریق شبکه های وفادار بزرگان
محل ،ولسوال ها ،رهبران قومی ،قوماندانان و نماینده گان منتخب که به حمایت وی برای انتخاب شدن نیاز دارند ،کرده است.
این روش بنابر بعضی موارد بخوبی کار نموده است .اینکار باعث ایجاد یک سیستم بسته ای شده که از مداخالت بیرونی و از تنشها و کشمکش های قومی جلوگیری نموده
است .هرچند تعداد زیادی از ساکنین آن والیت بنابر به وجود آمدن فساد و نا برابری که ازین ناحیه ایجاد شده است ابراز ناامیدی کرده اند .تعداد زیادی از اشتراک کننده گان
این تحقیق و دیگر تحقیقات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان زیاد خود را محروم احساس میکردند و می گفتند که هرچند که بعضی ها از پروژه ها و قرارداد های ساختمانی
سرمایه و ثروت زیادی را به دست آورده اند ،ولی اکثریت از مردم آنانیکه ارتباطات درست با شخص والی و یا افراد چهار اطراف او نداشته اند ،در حاشیه قرار گرفته اند .این
حس نا برابری به این واقعیت ارتباط میگیرد که هرچند که انکشاف های اخیر در مراکز ساحات شهری ،والیت بلخ یکی از باالترین خط فقر را دارا میباشد .شواهدی نیز وجود
دارند که عناصر مخالف دولت بطور فزاینده ای جای پای قوی در ولسوالی های چمتال و چاربولک پیدا کرده اند ،این دو ساحه از گذشته ها مخالف دولت بوده است .با وجود
این چالش ها ،این والیت به مقایسه دیگر ساحات کشور حد اقل در کوتاه مدت نبست ًا با ثبات باقی مانده است .همانند دیگر والیات تحت مطالعه ،اشتراک رای دهندگان
در انتخابات به مقایسه انتخابات سال  2005پارلمانی و شورای والیتی به طور چشمگیر کاهش یافته است .ولی ،اشتراک زنان در انتخابات تقریب ًا در سراسر انتخابات در حد
 40فیصد ثابت مانده است.
ولسوالی دهدادی :ساحه شهری
دهدادی یکی از ساحات متمول شهر مزار شریف است که نفوس آن  64،500نفر میباشد .این ساحه از خدمات صحی و تعلیمی دولت بخوبی مستفید است و به مرکز شهر
مزار شریف از طریق یک سرک پخته متصل است .در دهدادی پایگاه مهم اردوی ملی افغانستان نیز موقعیت دارد .بسیاری از ساکنین این منطقه تعلیم یافته بوده و در ادارات
دولتی و یا در کود و برق که زمانی توسط شوروی اعمار شده بود کار مینمایند و بعضی از ساکنین این ولسوالی ضمن معاش دولتی عواید دیگر نیز از زمین های زراعتی و
آبی خود کسب می نمایند .از نظر ترکیب قومی دراین منطقه اساس ًا تاجیک ها ،عرب ها و هزاره ها و تعداد کمی هم پشتون ها زنده گی میکنند .قریه دارها از ساحات مختلف
دهدادی نماینده گی میکنند که بسیاری از آنها با احزاب سیاسی از قبیل حزب اسالمی و حزب وحدت وابستگی دارند .این گروپ از نماینده گان بطور ماهوار در دفتر ولسوالی
مالقات میکنند و روی مسایل مهم بحث و تصمیم میگیرند .ولی روابط میان اقوام مختلف این ساحات عموم ًا بسیار ضعیف است و چنین احساس میشد که این گروه ها
روی منابع و نفوذ سیاسی باهم رقابت می نمایند .همچنان این منطقه خانه تعدادی زیادی از شورا های زنان میباشد که میتوانند به توانائی خود و بطور مستقل روی مسایل
مربوط به زنان تصمیم بگیرند.
با وجود رفاه اقتصادی نسبی درین منطقه ،میزان نارضایتی از دولت افغانستان نیز باال است .بسیاری از ساکنین معتقد بودند که دولت فقط برای منافع یک تعداد کمی از
نخبه گان فعالیت مینماید که اینرا میتوان در قصرهای درخشان که از پول تریاک در مسیر راه مزار شریف اعمار گردیده اند ،مشاهده کرد .این دلسردی از دولت هنگامیکه
اشتراک کننده گان تحقیق در بحثهای انتخابات اظهار داشتند نیز واضح بود .اشتراک در انتخابات پارلمانی  2010تقریب ًا  45درصد بود (که ازین جمله  58درصد آن مردان و
 42درصد زنان بودند) .هرچند اکثریت از اشتراک کننده گان این تحقیق گفته اند که در جلسات کمپاین های انتخاباتی و پروسه رای دهی نقش فعالی داشته اند ولی بطور
فراگیر نارضایتی از ناحیه ناکامی نماینده گان جهت عملی نمودن تعهدات و وعده های خود و همچنان فساد که تعداد زیادی احساس میکردند که تمام جوانب پروسه انتخابات
را پوشانده بود ،وجود داشته است .احتما ًال قسم ًا بنابر چند قومی بودن این منطقه نتوانسته است تا رای دهندگان را به سمت بخاطر انتخاب یک نفر نماینده در پارلمان بسیج
نماید .هرچند که از نظر تیوری این مردم توسط محبوبه سادات در شورای والیتی نماینده گی میشوند ،اشتراک کننده گان درین تحقیق در قسمت چگونگی نقش مهم نامبرده
درین منطقه نظرات مختلف داشته اند و بعضی ها وی را متهم میکردند که فقط برای قوم خود یعنی «سید ها» و برای منافع آنها کار کرده است
ولسوالی شورتپه :ساحه روستائی
شورتپه که در آن تقریب ًا  200خانواده زنده گی میکنند یک ساحه کوچک و حاصل خیز است که در کنار دریای آمو موقعیت دارد .مردم این منطقه به آبیاری دریای آمو برای
معیشت متکی اند که محصوالت زراعتی آنها را بیشتر پنبه و دیگر محصوالت زراعتی تشکیل میدهد .در شورتپه اکثراً ترکمن ها زنده گی میکنند ،که به زبان دری بعنوان
لسان دوم تکلم مینمایند .بر اساس گفته های اشتراک کننده گان این تحقیق هویت قومی درین ساحه وحدت اجتماعی را به وجود آورده است .با وجود نزدیکی این ولسوالی
به شهرک مشغول حیرتان ،شورتپه به دور از جریانات سیاسی که دیگر قسمتهای والیت را متاثر ساخته ،به دور مانده است .در زمان رژیم طالبان این ولسوالی مورد تاخت و
تاز طالبان قرار داشته و تعداد زیاد از مردم آن منطقه به شهر مزار شریف ،کابل و کشور های خارج پناه بردند .این ولسوالی به برنامه های آموزشی و توسعه زراعتی دسترسی
حقوق مساوی ،اما فرصتهای نابرابر
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دارند و شورای برنامه همبستگی ملی درین ولسوالی که تمام ًا مردان اعضای آن اند نیز فعال است .خدمات برق ثابت و دسترسی به آب از طریق دریای آمو نیز از ویژه گی
این ولسوالی میباشد .مکتب ابتدائی و مختلط که تقریب ًا  40دقیقه از مرکز این ساحه دور تر واقع شده است و اساس ًا به لسان ترکمنی تدریس مینماید؛ مردم این ساحه از لیسه
و کلینیک صحی که در حیرتان است ،استفاده می نمایند.
در مجموع تعلیم و تربیه یکی از اولویت ها درین ساحه نیست این به خاطری است که تمام اعضای خانواده ها به شمول اطفال درین ساحه به کار های زراعتی مشغول اند،
اطفال نسبت ًا از سن و سال بسیار خورد به زراعت می پردازند .این مسئله مخصوص ًا در قسمت زنان نیز صدق میکند ،طوریکه زنان بعنوان عاملین بسیار مولد در قسمت تهیه و
تولید قالین فعالیت دارند و از مهارتهای خوب برخوردار اند و به همین خاطر هم است که مهریه نو عروس ها درین منطقه بسیار باال میباشد .بر عالوه ،موجودیت نورم های
اجتماعی هنوز هم زنان را اجازه نمی دهد تا به خارج از خانه بروند و مختلط شدن مرد ها و زنان درینجا ممنوع میباشد .درین ولسوالی ،شورای زنان برنامه همبستگی ملی
موجود است با وجودیکه ساحه تصمیم گیری آن کم و به بودجه و وجود مالی دسترسی ندارند .ولی این اشتراک زنان در شورا این ذهنیت را در میان زنان ایجاد کرده است
که آنان شاید بتوانند نقش فعالتری را در سطح منطقه نسبت به مردان ایفا نمایند.
عموما ًمقام پائین زنان درین منطقه در اشتراک کم آنان در انتخابات پارلمانی  2010نیز قابل مشاهده بوده است .از مجموع آرای حساب شده  36درصد آن از زنان بوده (در
مجموع  54درصد زنان در انتخابات اشتراک نمودند) .قبل از آن مردم این ساحه با روز گلدی ،عضو ترکمن پارلمان افغانستان روابط نزدیک داشته اند .ولی با آنهم ،نامبرده
در انتخابات سال  2010ناکام ماند هرچند او با مردم محل در قسمت حمایت از او بطور متحدانه مشورت های گسترده کرده بود.

والیت بامیان
بامیان یک والیت کوهستانی بوده و یکی از مناطق مرکزی افغانستان است.بامیان بطور گسترده روستائی بوده و زراعت بخصوص کشت کچالو و مالداری بخش اساسی اقتصاد این
والیت را تشکیل میدهد .نفوس این والیت اکثراً هزاره و شیعه میباشند ،و یک تعداد کمی از اقوام تاجیک و پشتون نیز در آن زنده گی می نمایند .از نظر تاریخی ساحات مرکزی این
کشور مکان دور افتاده بوده که از مراکز سیاسی و اقتصادی کشور به دور مانده است .این منطقه ک ً
ال تا اواخر قرن  19مستقل بوده است که در زمان امیر عبدالرحمن منکوب گردید.
امیر با کمپاین نظامی خود ،هزاره ها را کافر خطاب کرد و حمایت نظامی را برای سرکوب آنها به دست آورد .پس ازینکه این مناطق و مردم جزء از دولت افغانستان شد ،مردم هزاره در
جریان قرن  20بعنوان یک قوم با تعصبات قومی گسترده مواجه بوده و از نظر اقتصادی نیز در حاشیه قرار گرفته بودند .هرچند این والیت در زمان جنگ های داخلی و مجاهدین بطور
وسیع در امان بوده ،سقوط این ساحه به دست طالبان در سال  ،1998مردم هزاره را بطور سیستماتیک مورد خشونت گسترده طالبان قرار داد .هزاره ها هم بخاطر اینکه شیعه بودند و هم
بخاطریکه در برابر رژیم طالبان مقاومت میکردند مورد خشونت قرار گرفتند .مردم هزاره به والیات همجوار ،و کشور های همسایه به شمول پاکستان و ایران فرار کردند و پس از سقوط
رژیم طالبان در سال  ،2001به کشور خود عودت نمودند.
در میان اشتراک کننده گان این تحقیق ،این احساس قوی ًا وجود داشت که رژیم جدید به حمایت کشور های غربی یک فرصت بسیار مهم را برای بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی
این کشور مساعد ساخته است و آنها ازین فرصت بطور وسیع در قسمت تعلیم و تربیه استفاده مینمایند .این مردم ،تسهیالتی را در قسمت بعضی نورم های اجتماعی در باره زنان
به وجود آورده اند ،نقش زنان بعنوان تعلیم دهندگان و کارکنان مسلکی بطور وسیع در قسمت بهبود وضع زنده گی مردم مهم میباشد .والیت بامیان یگانه والیتی است که والی
آن یک نفر زن یعنی خانم حبیبه سرابی میباشد .خصومت دیرینه به طالبان به این معنی بوده که این والیت ،یکی از والیات بسیار با امن در جریان ده سال گذشته بوده است.
ولی،در میان مردم این احساس قوی ًا وجود دارد که به مقایسه دیگر والیات این کشور ،والیت بامیان بطور وسیع از ناحیه انکشاف عقب مانده است .طوریکه کمک ها زیادتر در ساحات
ناامن متمرکز بوده است و در بامیان پروژه های سرمایه گذاری اجرا نشده است .فعالیت های شورشی ها در دره غوربند والیت پروان و در مجاورت با این والیت و در مسیر های دیگر
این والیت ،سبب شده تا دوباره این والیت از نظرداشت پایتخت کابل به دور بمانند .ناامنی های متذکره سبب شد تا در ماه جون  2011رئیس شورای والیتی بامیان جانش را از دست بدهد.
ااین والیت از نظر سیاسی پایگاه اصلی حمایت جامع از حزب وحدت (شیعه) بوده است .ولی ،بی اعتمادی عمومی از احزاب مجاهدین که از ناحیه ناتوانی آنها در
قسمت حفظ این والیت از مظالم طالبان ،سبب شد تا این حزب نیز پس از سال  2001میالدی مشروعیت قبلی خود را از دست بدهد .هرچند که اشتراک کننده
این تحقیق گفته اند که تعداد زیادی از مردم هزاره کماکان خود را به قوم هزاره نزدیک می بینند ،کاسته شدن از شهرت و ناکامی آن برای هماهنگی فعالیت های
حزب درین والیت به این معنی است که در سیاست در والیت بامیان بیشتر بر اساس خطوط قومی و محلی صورت میگیرد .در جریان انتخابات فیصدی اشتراک
رای دهندگان در انتخابات گذشته بخصوص در قسمت اشتراک زنان در میان باالترین ها در سطح کشور بوده است ،این موضوع نشان میدهد که این والیت نسبت ًا با
ثبات بوده و نیز نشان میدهد که نظر مردم هزاره از سیاست دیموکراتیک فعلی کشور را بعنوان وسیله ای برای کسب قدرت سیاسی بیشتر بعنوان یک قوم ،می بینند.
ولسوالی بامیان :ساحه شهری
در ولسوالی بامیان در حدود  200خانواده زنده گی میکنند و این ساحه تقریب ًا  20دقیقه از مرکز شهر بامیان فاصله دارد .این منطقه نسبت ًا متمول بوده و منابع زیادی آبی دارد.
منابع عایداتی مردم این ساحه عمدت ًا کچالو و دیگر محصوالت زراعتی میباشد .این ولسوالی به خدمات موسسات غیر دولتی و نهاد های دولتی دسترسی خوب دارند این خدمات
شامل قرضه و پس انداز ،برنامه های آموزشی برای توسعه زراعت و تعلیمات مسلکی و نیز شورا های فعال مردانه و زنانه برنامه همبستگی ملی می باشد .از نظر ترکیب قومی
این منطقه زیاد مختلط نبوده و اکثراً هزاره ها از قوم تولی رضادرینجا زنده گی می کنند .باوجود بی جا شدن ها در دوران رژیم طالبان ،بسیاری از خانواده ها درین منطقه برای
چندین دهه زنده گی نموده اند و در سال های اخیر نرخ مهاجرت ها بسیار کم بوده است .درنتیجه ،انگیزه برای تقسیمات سیاسی در بین مردم منطقه در سطح پائین قرار دارد.
پس از سقوط طالبان در سال  2001میالدی ،مردم این منطقه شورای را جهت مشورت و تصمیم گیری روی مسایل محلی خود تاسیس نمودند .این شورا توسط یک نفر رئیس
منتخب رهبری شده و از تمام مردم محل نماینده گی مینماید و طوریکه گفته شده این شورا یک قوه قوی در آن منطقه محسوب میگردد .بطور مثال ،طوریکه گفته شده است این
شورا پس از تاسیس تصمیم گرفته تا احزاب سیاسی مسلح خلع سالح شوند و آنان رااز آن منطقه دور سازند .بسیار از پاسخ دهندگان گفته اند که این منطقه اکنون زیر تاثیر احزاب
سیاسی قرار ندارند که به قول آنها احزاب سیاسی نتوانسته اند در زمان رژیم طالبان از آن مردم حمایت نمایند و در حقیقت همین احزاب برای مردم خیانت کرده اند .م(هرچند
که بعضی ها گفته اند که حزب وحدت تا حدی در آن ساحه نفوذ دارد) .بر اساس گزارش ها ،این شورا در هنگام انتخابات در قسمت پخش معلومات راجع به انتخاب نامزد مورد
نظر خود برای مردم و اینکه مردم کدام کاندید را در روز انتخابات حمایت نمایند ،نیز نقش مرکزی داشته است .مردم این منطقه توسط دو نفر نماینده شورای والیتی نماینده
گی میشوند .یک نفر عضو مرد که اکنون در مشرانو جرگه در کابل ایفای وظیفه میکند و یک نفر زن بنام عقلیه حسینی که عضو شورای والیتی میباشد (بخش  3را ببینید).
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امنیت بطور عموم درین منطقه خوب است و در جریان انتخابات  2009و  2010شوراهای والیتی و پارلمانی ،پاسخ دهندگان اظهار داشته اند که نامزدان در آن
ساحه رفت و آمد داشته تا حمایت مردم را در انتخابات کسب نمایند .قابل مالحظه است که هیچ شکایتی در روز های انتخاباتی ازین منطقه وجود نداشت و
تنها مشکلی که پاسخ دهندگان برمال ساختند ،مشکل پائین بودن میزان آموزش های رای دهندگان بوده است ،آنچه که در جریان آخرین انتخابات بهبود یافت.
در میان مردم این منطقه احساس بسیار قوی در برابر اهمیت تعلیم و تربیه بخصوص تعلیم و تربیه دختران وجود دارد .این مسئله با گرایشهای پس از سال
 2001میالدی که در باال ذکر شدند ،تشریح شده میتواند .ولی با آنهم ،فعالیت های شخصیت های محلی و برجسته به شمول عقلیه حسینی و مالهای محل
نیز درین زمینه موثر بوده است .زنان این منطقه به یک لیسه که اخیراً اعمار گردیده است( ،که تعداد زیادی ادعا کردند که این مکتب بر اساس تالش های
عقلیه حسینی در شورای والیتی اعمار گردیده است) و صنوف سواد آموزی که توسط یک موسسه غیر دولتی راه اندازی شده است ،دسترسی دارند.
مردان این محل ،نیز سخت به این عقیده هستند که زنان باید بطور کامل در سیاست های محل شان نقش داشته باشند .هرچند که تعداد از پاسخ دهندگان
زن درین تحقیق گفته اند که صدای آنها در بحث های سیاسی منطقه شان شنیده نمی شود و آنان به جلسات شورای محل سهم گرفته نمی توانند.
ولسوالی یکاولنگ :ساحه روستائی
در یکاولنگ در حدود  300خانواده زنده گی میکنند .این منطقه تقریب ًا یک ساعت دورتر (به موتر) از مرکز ولسوالی در نایک واقع شده است .مردم این محل
از مردم ولسوالی بامیان فقیرتر بوده ولی هنوز هم از نظر اقتصادی با ثبات میباشند ،مردم این محل بیشتر در پرورش مواشی و مالداری مشغول اند .منبع دیگر
عایداتی مردم این محل از طریق فروش مواد سوخت زمستان که از قیالق (علفچر ها که برای چرانیدن حیوانات در تابستان استفاده میشود) توسط
زنان جمع آوری میشود ،به دست میاید .زنان در جریان ماه های تابستان بیشتر در قیالق میمانند .شورای محلی برنامه همبستگی ملی این منطقه فعال بوده
که جهت تکافوی نیاز برق برای مردم بطری های آفتابی را مهیا ساخته است .ولی با آنهم موسسات غیر دولتی به مقایسه ولسوالی بامیان ،درین منطقه
کمتر فعال میباشند .نزدیکترین مکتب به آن منطقه ،لیسه ای است که در سال های  1920اعمار شده و در دره مقابل این منطقه به فاصله پنج کیلومتر راه
دور تر واقع شده است .هرچند که درین ساحه کلینیک صحی وجود ندارد ،خدمات صحی در ولسوالی همجوار آن به فاصله پنج کلیومتر دورتر موجود میباشد.
این منطقه هزاره نشین که ک ً
ال از قوم میرال خانی و دیگر گروه های قومی کوچک میباشند نیز مورد خشونت های طالبان مواجه بودند و بطور وسیع از بیجا شدن ها
در والیات همجوار و کشور های همسایه متاثر شدند .از نظر سیاسی در این قریه خانواده های ُپر قدرت الخانی تسلط دارند؛ این خانواده ارتباطات بسیار قوی با دولت و
مجاهدین سابق دارند و در آن ساحه زمین های زیادی را به دست دارند .این خانواده بطور موثر در پارلمان افغانستان نیز حضور دارند ،صفورا الخانی عضویت شورا ملی را
دارد .در سطح محل مشکالت و مسایل مهم محل نیز در شورای محلی برنامه همبستگی ملی مورد بحث قرار میگیرد .بطور چشمگیر ،هیچ شکل از میکانیزم جمعی برای
تصمیم گیری قبل از ایجاد این شورا توسط برنامه همبستگی ملی وجود نداشت و بطور کلی این ساحه به مقایسه ساحه شهری کمتر قادر بودند تا به اجماع جمعی سیاسی
برسند .بخصوص در قسمت خانم الخانی که بعضی از اشتراک کننده درین تحقیق با کارکرد های وی راضی بودند ،دیگران به این عقیده بودند که نامبرده آنان را ترک
کرده و به کابل رفته است و او را با یکی دیگر از اعضای پارلمان بامیان بنام عبد الرحمن مقایسه میکردند ،این عضو پارلمان گفته شده که بطور وسیع و قوی ارتباطات خود
را با مردم حوزه انتخابی اش حفظ کرده است .قسم ًا احتمال دارد که چنین اظهار نظر های نارضایتی عموم مردم را از خانواده و قدرت فامیلی صفورا الخانی نشان بدهد.
مانند ساحات شهری درین ساحه اکثر مردم به این باور بودند که ثروت آینده آنان بهبود سطح تعلیم و تربیه جوانان آنان میباشد .اشتراک کننده گان درین تحقیق نیز گفته
اند که وضعیت الخانی منحیث اولین زن آن منطقه که اجازه داشت مکتب بخواند اینکار تاثیر زیادی روی ذهنیت و برخورد مردم محل در زمینه ای تعلیم و تربیه داشته است.
در نتیجه شهرت نامبرده و فعالیت هایش در قسمت سواد آموزی زنان در نهایت سبب شد تا زمینه ای افزایش میزان حضور دختران در مکاتب پس از سال  2001مهیا شود.

والیت کابل
والیت کابل مرکز سیاسی و اداری افغانستان است .ادارات مرکزی دولت و پارلمان کشور در کابل واقع بوده و مرکز فعالیت های تعداد زیادی از موسسات غیر دولتی بین
المللی و داخلی و سازمان های انکشافی میباشد .شهر کابل خود از سال  2001بدین سو از نظر نفوس سه برابر شده است .طوریکه مهاجرین از اقوام مختلف کشور از
والیات همجوار و کشور های خارج به این شهر آمده تا از فرصت های اقتصادی موجود در آن استفاده نمایند و نیز از افزایش سطح نا امنی های مناطق خود نیز در امان
باشند .شهر نشینان نسبت ًا به خدمات صحی و تعلیم و تربیه دسترسی خوب دارند و از خدمات برق و آب بطور ثابت بهره مند میشوند .به جز از بعضی حمالت باالی اهداف
معیین و بلند رتبه دولتی و خارجی ،امنیت درین شهر نسبت ًا خوب میباشد .مقایستا ًاین خدمات در ساحات روستائی کابل کمتر است و بسیاری از محالت روستائی با تهدید
های مداوم و آزار و اذیت شورشیان و گروه های متخاصم سیاسی مواجه اند .به مقایسه تنوع قومی درین شهر ،نفوس روستائی این شهر اساس ًا تاجیک ها و پشتون هامی
باشند .روی همرفته ،این والیت باالترین نرخ با سواد را باالی سن  16سال داشته و سطج فقر بطور چشمگیر زیر اوسط فقر در کشور قرار دارد (به جدول  4مراجعه نمائید).
درین ساحه سیاست بشکل گسترده محلی شده است :در ساحات روستائی رقابت میان شبکه های متغییر و گاهی هم باهم منطبق روی افراد و شخصیت های با نفوذ مانند ملک
ها و یا قوماندانان متمرکز بوده است و این اغلب اوقات نورم معمول بوده است .در ساحات شهری ،احزاب سیاسی به مقایسه مخصوص ًا در میان مردم هزاره ها نفوذ بیشتری
دارند .در ساحات شهری و روستائی آرای مردم بطور واضح میان اقوام مختلف تقسیم شده است .کابل بطور چشمگیر فیصدی اشتراک و سهمگیری بسیار پائینی را در انتخابات در
هر چهار دوره انتخابات تجربه کرده است همانند والیات نا امن مانند پکتیکا و خوست که پائین ترین میزان اشتراک کننده گان در انتخابات را داشته است .ولی ،به نظر میرسد که
احتماال در مورد کابل این بخاطر نفوس شهری آن بوده باشد :رای دهندگان در شهر ها فشار اجتماعی کمتری احساس میکنند تا در انتخابات رای بدهند به مقایسه محالت روستائی
ً
که خیلی به هم پیوسته اند .همچنان سطح بلند تعلیمات نیز باعث میشود تا مردم شهرنشین در قسمت پروسه انتخابات در مجموع بیشتر مشکوک شوند .بطور چشمگیر ،اشتراک
زنان در کابل نیز به مقایسه دو والیت دیگر بسیار پائین تر بوده است .هرچند که تا حدی در بین انتخابات سال  2005و  2010این رقم تا حدی افزایش یافته است.
دشت برچی :ساحه شهری
دشت برچی در حومه شهر کابل و به طرف جنوب غرب این شهر واقع است و مربوط حوزه های شش و  13پولیس می شود .در این حومه اکثراً هزاره ها سکونت دارند و
تعداد کمی از پشتون ها نیز در آنجا زنده گی میکنند .نفوس این ساحه از مراجع رسمی در حدود  460،000نفر تخمین شده در حالیکه بر اساس تخمین های مردم محل
حقوق مساوی ،اما فرصتهای نابرابر
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در حدود  800،000تا  2،000،000می باشد .این ساحه پس از سال  2001با عودت مردم هزاره از والیات میدان وردک و غزنی و همچنین کشور های ایران و پاکستان
بسیار وسیع شده است .این گسترش سریع در جریان انتخابات سال  2010-2009مشکالتی را نیز به وجود آورد طوریکه بسیاری از تازه واردان درین ساحه برای به دست
آوردن کارت های رای دهی به مشکل مواجه بودند .همچنین اشتراک کننده گان محلی درین تحقیق ادعا نمودند که کمیسیون مستقل انتخابات نفوس این ساحه را کمتر
محاسبه کرده بود و در اثر آن تعداد کمی از حوزه های انتخاباتی درین ساحه افتتاح شد و تعداد کمی از ورقه های رای دهی در مراکز رای دهی توزیع گردید که در نتیجه
تعداد از مردم نتوانستند رای بدهند (حتی بعضی از آنها ادعا کردند که این تالش ها بخاطر محدود ساختن قدرت سیاسی مردم هزاره صورت گرفته است) .هرچند که اهالی
و مردم این ساحه دسترسی خوب و مناسب برای تعلیم و تربیه و خدمات صحی دارند ،گسترش سریع این ساحه سبب شده تا زیر ساختار های شهری این ساحه از قبیل
چینل های فاضل آب و شبکه برق با گسترش این ساحه کافی نبوده است.
در حالیکه یک احساس جمعی در برابر هویت هزاره درین ساحه شایع بوده است ،تقسیمات سیاسی میان ساحات مختلف در والیات شان از اقوام مختلف وجود دارد .احزاب
سیاسی شیعه حزب وحدت و حرکت اسالمی هر دو درین ساحه فعال بوده و در قسمت بسیج مردم برای رای دادن به نامزدان مشخص نیز موفق بوده اند ،مخصوص ًا در
انتخابات سال  2009زمانیکه رهبران هزاره محقق و خلیلی حمایت خود را از رئیس جمهوری کرزی اعالن نمودند .ولی اشتراک کننده گان درین تحقیق ادعا نمودند که
نفوذ آن دو رهبر در جریان انتخابات پارلمانی  2010فروکش نموده است چراکه مردم از ناکامی آنها در قسمت ارایه خدمات قابل لمس به مردم راضی نبوده اند .در جریان
انتخابات شورای های والیتی سال  2009ساحه دشت برچی نیز مرکز توجه کمپاین های انتخاباتی نامزدان هزاره بوده است ،دو نفر از اشتراک کننده گان این تحقیق
یعنی انیسه مقصودی و شریفه شیرزاد اهلل داد (بخش دو را مالحظه نمائید) به نظر میرسد که بیشترین حمایت خود را ازین ساحه به دست آورده اند .هرچند ،اشتراک کننده
محلی در ین تحقیق هیچ نامی از آنان نبردند و عموم ًا در مورد نماینده گان دیموکرات بد گمان بودند و نیز در قسمت پروسه انتخابات بعنوان یک پروسه فاسد نام برده اند
ولسوالی گلدره :ساحه روستائی
ساحه روستائی تحت این تحقیق در ولسوالی گلدره در  20کیلومتری شمال غرب کابل ،واقع است .نفوس این ولسوالی  1500نفر بوده که عموم ًا تاجیک ها هستندو تعداد
اندک آن مردم پشتونها میباشد .اکثر از ساکنین کهن سال این ولسوالی دهاقین اند که اکثراً عواید خود را از درختان میوه باغ ها و تاکستان های شان به دست می آورند
و تعداد زیادی از جوانان این ولسوالی در شهر کابل منحیث روز مزد کار مینمایند .هرچند که مردم این ولسوالی به مکاتب و خدمات کلینیکی و صحی به آسانی دسترسی
نسبت ًا خوبی دارند ،طوریکه گزارش شده است ساکنین آنجا از داشتن یک برق خوب و کمبود آب آشامیدنی پاک شکایت نموده اند .بر اساس گفته های اشتراک کننده
درین تحقیق ،ساکنین از نبود برق منظم و نبود آب آشامیدنی پاک و قابل اطمینان شکایت نموده اند .طوریکه اشتراک کننده در تحقیق گفته اند هرچند که تقریب ًا تمام
زنان بزرگ سال منطقه بی سواد اند ولی آنان دختران خود را به مکاتب می فرستادند .این قریه در زمان رژیم طالبان تقریب ًا همه اش از بین رفته بود و ساکنین آن قریه
بخاطر جلوگیری از اعدام عمومی و خشونت های فیزیکی تمام ًا به کوه ها پناه برده بودند.
شخصیت های عمده سیاسی این ولسوالی عبارت است از یک نفر از اعضای زن پارلمان ،خانم فوزیه ناصریار گلدره ای( ،به بخش  2ببینید)؛ تعداد مشخص از قوماندان
های جهادی که دارائی ها و نفوذ آنان باالی تصمیم رای دهندگان در جریان انتخابات موثر بوده است؛ و افراد تاثیر گذار شورا های محلی بوده اند .اشتراک کننده در
تحقیق عموم ًا از کارکرد های خانم گلدره ای راضی و خشنود بودند و گفته اند که دلیل انتخاب مجدد نامبرده در پارلمان  2011این بوده که وی در هنگام ماموریت خود
بعنوان عضو پارلمان همیشه با مردم محل خود در تماس بوده است .ولی با آنهم ،آنها گفته اند که اعضای شورا از موسسات غیر دولتی کمک ها را دریافت نموده اند و
آنرا برای اقارب خود تقسیم نموده اند و به کسانی که نیازمند بودند،توجه نکرده اند .یکی از شخصیت های دیگر که مردم محل همیشه از وی نامبرده اند کاندید انتخابات
ریاست جمهوری  2009یعنی داکتر عبد اهلل عبد اهلل بوده است از نامبرده بعنوان کسیکه از محل شان در هنگام بیرحمی های طالبان دفاع کرده است ،یاد کرده اند .اعضای
شورای والیتی اص ً
ال در میان مردم ناشناخته بوده اند و هیچ کسی از آن منطقه برای هیچ یکی از کرسی های انتخابات شورای والیتی در انتخابات اشتراک نکرده اند.
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مودل واحد برای موفقیت و یا ناکامی کاندیدان زن در انتخابات وجود نداشته است .برای اشتراک کننده گان این تحقیق اینکه آنان در انتخابات موفق شدند و یا نی ارتباط به
یک ترکیب از شخصیت آنها و پیش زمینه ای فامیلی آنها ،به منابع که آنان دسترسی داشته اند ،تاکتیک های که آنان در تالشهای کمپاین های خود استفاده کردند و اینکه
چگونه این عوامل با دینامیک های اجتماعی و سیاسی مشخص در مناطق و والیات آنان در کار بوده است ،ارتباط میگیرد .این فصل با توضیح عمیق با مقایسه گذشته و
تجارب کاری کاندیدان کامیاب و ناکام در هر والیت تحت مطالعه آغاز میگردد و سپس تمایل عمومی که از حکایت های انفرادی آنها به وجود میاید بررسی میگردد.باید
به خاطر داشت که معلومات جمع شده بخاطر روش این تحقیق قسم ًا نامنظم است .برای اکثریت از کاندیدان معلومات از گواهی و تصادیق خود کاندیدان ،مطالعه گزارشات
مربوطه موجود و تجارب شخصی تحقیق کننده گان افغان به دست آمده است .و برای یک تعداد کمی از کاندیدان دیگر ،معلومات مفصل تر نیز موجود بود که از طریق
مصاحبه با اشتراک کننده گان تحقیق در مناطق خود آنها صورت گرفته است ،به دست آمده است .تالش صورت گرفته تا این موضوع در زیربه طور روشن واضح گردد.

3 3.1کاندیدان و کمپاین های انتخاباتی آنان
جدول  :5کاندیدان مرد و زن به تفکیک والیت ،سال وانتخابات
تعداد کاندیدان
والیت

)PC( 2005

)PC( 2009

)WJ( 2005

)WJ( 2010

زنان

مجموع

زنان

مجموع

زنان

مجموع

زنان

مجموع

بلخ

16

138

15

118

14

80

14

116

بامیان

6

94

9

68

6

43

7

54

کابل

64

524

33

217

102

663

43

390

منبع :انستیتوت ملی دیموکراتیک»پایگاه معلوماتی انتخابات افغانستان»( /http://2010.afghanistanelectiondata.org.قابل دسترس به تاریخ  4دسمبر )2011؛برای کمیسیون
مستقل انتخابات  »2009 -انتخابات ریاست جمهوری و شورا های والیتی :انتخابات 2009افغانستان ” ( ،http://www.iec.org.af/results_2009/Index.htmlقابل دسترس
به تاریخ  4دسمبر  -2005 )2011برای دفتر مشترک تنظیم انتخابات  2005افغانستان»ولسی جرگه و انتخابان شوراهای والیتی :انتخابات  2005افغانستانhttp://d8680609.u106. »،
( forthost.com/home.asp?Language=Eقابل دسترس به تاریخ  4دسمبر )2011

والیت بامیان
درین والیت تعداد کاندیدان زن طی چندین انتخابات آهسته آهسته کمی کاهش یافت( .در باره تعداد کاندیدان چند دور انتخابات گذشته در سه والیت تحت مطالعه جدول
 5راببینید) که به این ترتیب انتخابات شورای والیتی سال  2009این والیت از نظر تعداد کاندیدان برای هر کرسی ،در میان دیگر والیات کشور ،پائین ترین بوده است
(جدول  6را ببینید) .اما انتخابات سال  2010-2009به مقایسه والیت کابل و بلخ در یک مورد بیشتر رقابتی بوده است .قسمیکه کاندیدان کامیاب می بایست تا آرای زیاد
از اشتراک زنان را کسب میکردند ،به این مفهوم که کاندیدان نمی توانستند با محدود ساختن کمپاین خود در انتخابات مناطق خود شان پیروز شوند.
در مجموع سه نفر از کاندیدان-یکی عضو پارلمان و دو نفر دیگر اعضای شورای والیتی -درین والیت مصاحبه شدند .هر سه نفر در مناطق شان سابقه کاری داشته و به حیث
معلم کار کرده اند که دو نفرآنان حتی در زمان طالبان نیز تدریس کرده اند .در حالیکه یک نفر از کاندیدان ،راضیه اقبال زاده ادعا میکند که او برای گرد آوری رای دهندگان تنها
به همان شهرت خود بعنوان معلم اتکاء کرده بود ،اما دو تن دیگر آنها بطور همسان یعنی هم به سابقه و تجربه کاری خود و نیز به ارتباطات قومی و خویشاوندی خویش برای
موفقیت در انتخابات اتکاء کرده بودند.
صفورا الخانی از والیت بامیان و عضو فعلی پارلمان قبل از آنکه در سال  2005در پارلمان انتخاب شود ،گاه گاهی برنامه های سواد آموزی را برای مردم منطقه خود دایر
میکرد که وی با انجام آنکار به یک شخص محترمی در آن ساحه تبدیل شده بود .طوریکه نامبرده میگوید همین کار و همچنان زمانیکه او از طریق یک موسسه غیر
دولتی برای مردم مواد غذائی توزیع میکرد ،سبب شهرتش در میان مردم شده است .اما در عین زمان ،نامبرده یک هویت دیگر نیز داشته است .وی دختر یک شخصیت
ُپرقدرت آن محل و خواهر یکی از قوماندانان دوران جنگ های داخلی بوده است .برادرش اکنون در یک مقام مهم در وزارت داخله ایفای وظیفه نموده و روابط بسیار قوی
با حزب وحدت دارد .حمایت تعداد زیادی از اعضای مردم محل نتنها حمایت از صفورا الخانی بوده بلکه حمایت از فامیلش نیز حساب میگردید که احتما ًال چنین حمایت
ها پاداش نیز در قبال میداشت .یک یا دو نفر نیز از ترس اینکه اگر از او حمایت نکنند یاد نموده اند چونکه فامیل الخانی در مسایل زمینداری در آن منطقه کنترول دارند؛
و طرف دیگر حمایت آنان از یک کاندید توانمند و بالقوه که در پارلمان حتم ًا راه میافت بوده است.
طوریکه گفته شده کمپاین صفورا الخانی در انتخابات سال  2010در منطقه اش روی ترویج احساس همبستگی قومی متمرکز بوده است و وی با استفاده از سخنرانی هایش
توانست تا اهمیت حمایت از یک نفر کاندید خاص رادر میان مردمش تاکید نماید تا بتواند از آن طریق وحدت و قدرت مردمی خود را برای کاندیدان رقیب و از اقوام دیگر به
نمایش بگذارد .همچنان نامبرده تالش کرده تا به شهرت فعلی اش بیفزاید و در جریان کمپاین از زنان بعنوان یک حوزه انتخاباتی مجزا استفاده نماید .وی با تحت تاثیر قرار دادن
مهمانی های مجلل که توسط بعضی کاندیدان مرد تدویر میافت،جلسات کمپاین خود را برای زنان در مساجد دایر میکرد و او در یکی از موارد زنان را در یک مسجد جمع کرده و
نذر گرفت .سخنرانی نامبرده درین مجلس شامل این نبود که او پس از انتخاب شدن به مشکالت زنان خواهد پرداخت .بر اساس گفته های زنان محل در ولسوالی یکاولنگ که به
یکی از جلسات کمپاین او شرکت کرده بودند ،سخنان او اساس ًا روی این متمرکز بوده که شرم آور است اگر مردم محل برای کاندید خود رای ندهند.
حقوق مساوی ،اما فرصتهای نابرابر
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الخانی از نظر مالی بیشتر توسط برادران خود حمایت میگردید .هرچند که نامبرده در منطقه خود کمپاین بسیار بزرگ را راه اندازی کرده بود ،معلوم نیست که او در
دیگر والیات و مناطق تا چی حد کمپاین نموده است .در هر حالت ،به نظر میرسد که ارتباطات خانواده گی او یعنی پشتیبانی های قومی ،حزبی و دولتی برادرش
بطور مثال برای او در به دست آوردن رای در مناطق دیگر کمک کرده است .در سال  ،2010ظاهراً او از شهرتی که در سطح والیت کسب کرده بود نیز مستفید شده
است .در هنگامی که در کابل عضو پارلمان بود برای مردم بامیان بخصوص محصلین و شاگردان که به کابل سفر میکردند ،جای بودو باش آماده نموده و کمک
های مالی میکرد و ازین طریق بسیار به شهرت رسیده بود .بر اساس گفته های کارمندان دولت و موسسات غیر دولتی در مرکز شهر ،نامبرده از طرف حزب انسجام
ملی نیز کمک های کمی را دریافت کرده است (مث ً
ال در قسمت نشر و چاپ پوستر های انتخاباتی خود).از آنجائیکه روی این ارتباطات توسط هیچ یک از کاندیدان و
یا مردم محل بحث نشد ،بن ًا دقیق ْا ماهیت آن روشن نیست.در واقع ،طوریکه یک تن از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات فکر میکرد ،اینکار شاید قصداً خاموش
نگهداشته شده باشد از ترس اینکه عموم ًا مردم از احزاب سیاسی ناراضی اند .ولی سابقه آن بعنوان یک حزب شیعه که ارتباطاتی با حزب وحدت دارد نشان میدهد
که این نوع روابط نشان دهنده موجودیت یک شبکه بزرگتر سیاسی است که در آن فامیل الخانی نیز گیر مانده اند.

جدول  :6سطح رقابت میان کاندیدان زن به تفکیک والیات2010-2009 ,

والیت

بلخ
بامیان
کابل

شورای والیتی/ولسی جرگه

کرسیهای
اختصاص یافته
برای زنان

کرسی های
رقابتی

کاندید برای هر
کرسی(زنان)

کاندید برای هر
کرسی (مردان)

کمترین فیصدی
آراء برای کسب
کرسی (زنان)

کمترین فیصدی
آراء برای کسب
کرسی (مردان)

عضو شورای والیتی

5

14

3.2

8.7

0.7

1.4

عضو پارلمان

3

6

4.7

11

1.19

4.2

عضو شورای والیتی

3

6

2

14.7

0.8

3

عضو پارلمان

1

3

6

12.3

4.6

8.9

عضوء شورای والیتی

8

21

8

21.9

0.5

0.6

عضو پارلمان

9

24

11.3

23.4

0.25

0.6

برای بحث مفصل برای سنجش سیستماتیک سطح رقابت انتخاباتی مراجعه شود « سنجش سطح رقابت در ولسوالی های چند عضوی» نوشته ستیفن رید و شیمی زو .متاسفانه روش برگزیده شده توسط
نویسندگان این نشریه بنابر عدم موجودیت سیستم لست حزبی برای افغانستان نا مناسب است.

نظریات مردم منطقه راجع به موثریت و کارکرد دور اول الخانی منحیث عضو پارلمان متفاوت بوده است -زنان مخصوص ًا دید مثبت به وی داشتند و تالش های
موفقانه او را در قسمت اعمار یک باب ُپل که در قسمت های پایان دره آن منطقه ساخته شده و آن منطقه را به سرک عمومی وصل میکند ،بسیار قدردانی میکردند.
اما مردان محل بیشتر از وی انتقاد میکردند چراکه او پس از انتخاب شدن به پارلمان دیگر آن ها را ترک گفته بود و در پارلمان خاموش بوده و ُپل که در آنجا اعمار
شد (ظاهراً توسط یک موسسه بین المللی) در واقع توسط والی آن والیت یعنی حبیبه سرابی اعمار شده است .ولی هنوز هم ،این یک پاسخ دهنده مرد را مانع نشده
بود تا بگوید که مردم محل«انتخاب» دیگری نداشتند با وجود سابقه کار وی بعنوان عضو پارلمان ،مگر اینکه برای وی رای بدهند چونکه نامبرده از قدرت فامیلی
برخوردار بوده است.
سابقه کاری صفورا الخانی از چندین نگاه در وجود عقیله حسینی عضو شورای والیتی نیز دیده میشد .نامبرده بعنوان یک معلم و کارکن اجتماعی در بین مردم خود
محبوب بوده است .عقیله با سازمان ملل متحد نیز تجربه کاری داشته است.برادر او نیز یک قوماندان سر شناس در آن محل بود ،و منابع مالی و سیاسی زیادی را در
پروسه انتخابات به اختیار وی گذاشته بود .ولی عقیله حسینی خانواده و فامیلش را بعنوان یکی از ابزار و عوامل موفقیتش در انتخابات تلقی کرده است.
عقیله حسینی در دور اول انتخابات شورای والیتی در سال  2005کامیاب نگردید .شکستش تقریب ًا ارتباط به سطح پائین آگاهی و سواد در میان حامیان او نسبت داده
شده است .برعالوه اینکه در صفحه اول ورقه های رای دهی یک کاندید دیگر نیز به همین نام یعنی عقیله ثبت بود ،باعث گمراهی مردم شده بود .عقیله حسینی
گفت که در انتخابات سال 2009یک کمپاین بسیار منظم راراه اندازی کرد .در سخنرانی هایش در جریان کمپاین برای مردم توضیح نموده چرا در انتخابات گذشته
ناکام مانده و مردم باید درین روند انتخابات چگونه او را در ورقه های رای دهی پیدا نمایند و به او رای بدهند .گفته شده که نامبرده یک شبکه ارتباطات را با معلمین
و داکتران زن آن محل نیز ترتیب داد تا در میان رای دهندگان از وی حمایت نمایند .طوریکه یکی از اشتراک کننده گان زن درین تحقیق گفته است که یکی از
معلمین آن محل جلسه ای را فقط با زنان ترتیب داد و برای زنان گفته است که باید فقط برای یک نفر کاندید زن رای بدهند تا اینکه قدرت را دوباره از مردان بگیرند
(برای جزئیات بیشتر به باکس  2ببینید) .او با بزرگان محل نیز بحث نموده و توانسته که حمایت شورای محل را به دست بیاورد .این شورا تضمین کرد که آن محل
فقط یک نفر کاندید داشته باشد تا به اساس آن تقسیم آراء در روز انتخابات به سطح پائین قرار گیرد.
ولی ظاهراً با وجود شهرت در آن منطقه و تجربه اش در کمپاین انتخاباتی ،در نهایت نامبرده متکی به کمکهای مالی برادرش بوده است .این کمکها هم از طریق
برادرش و نیز از طریق حزب پیوند ملی که اعضای آن بیشتر اسماعیله ها و گروپ کوچک از مجاهدین سابق در بغالن میباشند ،صورت گرفته است .برخالف
مصروفیت های صفورا الخانی با انسجام ،به نظر نمیرسد که این نوع ارتباطات یک موضوع پنهانی بوده باشد و نیز از طرف اشتراک کننده گان این تحقیق و از طرف
مردم به کدام ممانعت مواجه نشده است .احتما ًال این موضوع این واقعیت را نشان میدهد که عموم مردم او را بعنوان یک نماینده موثر و کسیکه از همه مهمتر به
رای دهنده گان خود پاسخ میداد ،می دیدند ،به مقایسه شهرت تقسیم شده الخانی در ولسوالی یکاولنگ .اعضای زن یک بحث تمرکز گروهی در محل وی که چگونه
برادر او برای مردم محل مهمانی (گوشت و پلو) داده است .این معنی که این تالش طوریکه بوده توانمندی خود حسینی بعنوان یک سیاست مدار و نیز توانائی های
برادرش در قسمت اینکه خدمات را به شکل سنتی برای مردم خود ارایه بدارد بوده است.
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در قسمت تالش برای جمع آوری حمایت خارج از منطقه،برادر عقیله حسینی نیز بسیار موثر و مهم بوده است .چراکه مردم آن والیت بطور گسترده در انتخابات
اشتراک کرده بودند،و فقط حمایت یک پارچه مردم آن منطقه لزوم ًا تضمین برای پیروزی حسینی در انتخابات نبوده است .بنابرین نامبرده با یک نفر مرد و نگهبان
که ارتباطات خوب داشتند ،توانست به ساحات خاص که منطقه خارج از محدوده دسترسی دیگر کاندیدان تلقی میشد ،سفر نماید طوریکه میگوید:
در زمان کمپاین به ولسوالی شیبر رفتم .در آنجا پوستر هیچ یک از کاندیدان دیگر نبود و بعضی از ساحات آن ولسوالی به دست طالبان بوده است ،مخصوص ًا
رندک .درهنگام سفر به گندک طالبان با موتر سایکل سر راه من را گرفتند .بعداً برادرم از موتر بیرون شد و طالبان از وی پرسیدند که ما در آنجا چی
می کنیم .برادرم گفت که« :من برادر عقیله حسینی هستم ،کسی که نامزد انتخابات شورای والیتی است و درینجا کمپاین مینماید ».طالبان گفتند
که« :آفرین به جرأت شما که درین ساحه کمپاین میکنید .در بامیان کاندیدان زیادی هستند ولی درینجا نمی آیند ».از آن ساحه من  500رای گرفتم.

ولی با وجود این واقعه،هیچ یکی از مردم محل و یا نامزدان انتخابات نا امنی را بطور کلی یکی از موانع عمده در والیت بامیان تلقی نکرده اند .هم رای دهندگان
و هم کارمندان دولت درین والیت به افتخار از مسئولیت پذیری و شهروندی و پیروی از قانون و اداره خوب پروسه انتخابات و جلو گیری از تقلب و هرج و مرج در
پروسه انتخابات که در دیگر والیات شایع بود ،میبالیدند .بدون این مسئله که اغلب ًا در دیگر والیت تحت مطالعه و یا دیگر تحقیقات این اداره نقل شده است ،این
والیت ممکن ارایه کننده یک فضای کام ً
ال مناسب و غیر معمول برای کاندیدان زن انتخابات باشد .اما طوریکه مثال دو نفر از کاندیدان فوق نشان میدهد ،هیچ یک
از زنان بدون موجودیت سیستم سهمیه دهی نمی توانستند به انتخابات پیروز شوند؛ این نشان میدهد که دسترسی به پول و ارتباطات قوی با مردان پر قدرت کماکان
در تالش برای کسب کرسی های موجود برای زنان در نهاد های منتخب ،بسیار مهم بوده است
یک پرسشی که از والیت بامیان بی پاسخ مانده است اینست که چرا در آن والیت تعداد نامزدان که برای کرسیها کمپاین میکردند ،کم بوده اند .ممکن است که
منابع و ارتباطاتی که صفورا الخانی میتوانست داشته باشد همراه با امتیازات که داشت میتوانست متصدی این ُپست باشد ،ممکن که رقیبان وی را از به خطر انداختن
منابع و تالش های که الزم بود تا با وی باالی تنها کرسی موجود در پارلمان در انتخابات سال  ،2010رقابت نمایند ،منصرف ساخته اند .ولی عین مطلب راجع به
انتخابات شورای والیتی صدق نمی کند .احتما ًال کاندیدان ناکام از والیت بامیان می توانستند روی این موضوع روشنی بیاندازند ،بنابرین داخل کردن هیچ یکی از
آنها درین تحقیق نمایانگر یک خالء جدی در معلومات این تحقیق می باشد.

والیت کابل
والیت کابل از نظر منابع متمول و از نظر قومی متنوع و از نظر سیاسی پر انرژی میباشد .این والیت یک فضای بسیار پیچیده برای کمپاین کاندیدان زن در انتخابات
بوده است .فضای شهری با ثبات و در حال گسترش ،موجودیت تعداد زیاد ساکنین مسلکی،زنان تعلیم یافته،موجودیت تعداد زیاد کرسی های اختصاص یافته برای
زنان ،همه سبب شده تاتعداد زیاد کاندیدان زن در انتخابات پارلمانی و شورا های والیتی اشتراک نمایند .در دو دور انتخابات سال  2010 – 2009به مقایسه انتخابات
سال  2005میالدی اشتراک زنان تقریب ًا دو برابر شده بود .تعداد زیادی از کاندیدان زن که برای کسب تعداد کم از کرسیها با هم رقابت میکردند ،فیصدی اشتراک
زنان در انتخابات که میتوانستند یک نفر نماینده زن را به پارلمان انتخابات نمایند ،بسیار پائین بوده است ،عالوت ًا تفاوت آراء میان کاندیدان کامیاب و ناکام بسیار
پائین بوده است .این حالت سبب شد تا کاندیدان مختلف درین والیت در انتخابات اشتراک نمایند.
کاندیدان کامیاب
در حالیکه انتخابات پارلمانی و انتخابات شورا های والیتی هر کدام خصوصیت های متفاوت داشتند ،ولی مهم است تا هر کدام از کاندیدان کامیاب را در این انتخابات
بعنوان یک گروه واحد بررسی کرد تا تفاوت ها و شباهت بین انواع کمپاین آنها بررسی گردد .اکثریت از کاندیدان کامیاب بطور چشمگیر زیاد تالش نمودندتا آراء
زیادی را از میان مردم محل ،قوم و یا دیگر شبکه های ارتباطی به دست آورند.
دو تن از اعضای شورای والیتی توجه خود را روی بسیج نمودن شبکه های ارتباطی در مرکز دشت برچی که ساکنین آن اکثراً قوم هزاره میباشد و از نظر سیاسی فعال
اند ،متمرکز ساخته بودند .انیسه مقصودی که برای بار دوم در انتخابات اشتراک میکرد به یک خانواده سر شناس و سیاسی مرتبط میشد .در واقع پس از بازگشت از
ایران در سال  ،2005خانواده او ،وی را کمک کرد تا در مسایل سیاسی دخیل گردد .قبل از دوره اول نامزدی اش در انتخابات ،وی با کمک پدرش که بسیار با نفوذ
بوده توانسته که از طریق بزرگان قوم ،بعنوان نماینده آنان در انتخابات قبول شود .برای بار دوم برای اشتراک در انتخابات در سال  2009او مجدداً با بزرگان قوم
صحبت کرد تا مطمن شود که آنان از کدام کاندید دیگر حمایت نمی کنند تا از تقسیم آراء مردم جلوگیری کند.
نامبرده آزادنه گفته است که از طرف حزب وحدت اسالمی (یکی از شاخه های حزب که توسط معاون دوم رئیس جمهوری یعنی کریم خلیلی رهبری میشود) مخصوص ًا
در انتخابات سال  2009کمک مالی دریافت کرده است .هرچند او پذیرفت که کمک های حزب مشروط بر این بوده که او فقط به شورای والیتی کاندید باشد نه برای
پارلمان ،ولی گفته است که او نمی بایست به آنان گوش میداد ،و نیز گفته است که آنان حتی برای وی آن قدر هم کمک نکرده اند که از قرضدار شدنش جلوگیری
نماید .اما بر عالوه این کمک های مالی ،اشتراک در انتخابات به نماینده گی از یک حزب احتما ًال برایش امتیازات بیشتری را مث ً
ال از قبیل دسترسی به امکانات حزب
و یک مکان سمبولیک در میان مردم هزاره ،قرار داده باشد.
خانم مقصودی موفقیت خود را در انتخابات گذشته مرتبط به این نیز دانسته است که هنگامیکه در دور اول در پارلمان بود ،برای مردم دشت برچی زیاد خدمت کرده
بود .هر چند او مشخص ًا در میان زنان کمپاین نکرده بود ولی نامبره فکر میکردکه آن خدماتش نسبت ًا روی زنده گی زنان تاثیرات زیادتر داشته است ،در نتیجه به
نظر او حمایتش در میان این حوزه انتخاباتی یعنی زنان افزایش یافته است:
همیشه تالش میکنم تا نه تنها برای زنان بلکه برای تمام مردم خدمت نمایم .اما کارهای که تا کنون کرده ام اکثراً برای زنان بوده است .بطور مثال ،برای
بسیاری از ساحات برق آورده ام که مفاد آن به زنان زیاد بوده است .چراکه زنان نسبت به مردان بیشتر در خانه هستند ،و از برق برای شستن و آشپزی وغیره کار
ها استفاده می نمایند .این کار روی زنده گی زنان تاثیر گذاشته است .وقتیکه به دیدن شان میروم واقع ًا مرا دوست میدارند و بسیار به خوشی استقبالم میکنند.
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شریفه شیرزاد اهلل داد یکی دیگر از کاندیدان کامیاب از دشت برچی گفته است که او پس ازینکه از طریق معلمی و کار در یک موسسه که برای زنان کمک میکرد در
سیاست دخیل شده است .برخالف خانم مقصودی ،او توضیح کرد که چگونه این بیداری سیاسی بر فامیل او تحمیل شده است:
بزرگ منطقه از من سوال کرد که در شورا حاضر شوم و روی بعضی مسایل صحبت کنم .زمانیکه در میان تمام بزرگان به صحبت شروع کردم ،برایم امیدواری پیدا شد و درک کردم
که این توانائی را دارم تا در میان مردم صحبت نمایم .چیزی جالب این است که پدر شوهرم نیز در آن جلسه حضور داشت .زمانیکه انتخابات فرا رسید ،مردم از من خواستند
که تا کاندید شوم و از پدر شوهرم نیز اجازه گرفتند .برایم بسیار دشوار بود ولی ازینکه در انتخابات موفق شدم بسیار خوشحالم و در کار هایم بسیار احساس راحتی میکنم.

نامبرده در هنگام توضیح راجع به کمپاین خود ادعا کرد که کمپاین او محدود به یک سلسله جلساتی بود که با همین بزرگان محل داشته است .بعداً آن بزرگان در بین منطقه مردم
را برای حمایت از وی بسیج ساخته بودند .او میگوید که این نوع کمپاین بسیار ارزان بوده و به او اجازه داده است تا از احزاب سیاسی کمک نگیرد .هر چند که فامیل اش بسیار
بانفوذ نبودند ولی ارتباطی میان منافع موجود و روابط قومی را به هم یکجا استفاده کرده که او را از دیگر کاندیدان که کمتر موفق بودند ،متمایز ساخته بود.نامبرده ادعا کرده
است او منحصراً به حمایت مردم اتکاء کرده بدون اینکه به کدام منابع دیگری دسترسی داشته باشد.
عضو فعلی پارلمان یعنی خانم فوزیه ناصریار گلدره ای کسی است که در دو دور انتخابات پارلمانی کامیاب شده و از یک منطقه نماینده گی مینماید .منحیث کاندید از
ولسوالی گلدره موفقیت نامبرده در انتخابات از بعضی جوانب شبیه با موفقیت صفورا الخانی و عقیله حسینی از والیت بامیان میباشد .فوزیه فرزند یکی از متنفذین محلی و
یکی از بزرگان سابق آن منطقه و عضو جمعیت اسالمی افغانستان می باشد .با اینکه نامبرده خواسته تالش کنند تا فعالیتهای خود را بطور مستقالنه پیش ببرد و کار های
خود را مجزا ازحزب بداند .کمپاین انتخاباتی او که توسط فامیلش تمویل شده بود ،به نظر میرسد که بیشتر روی این مسئله متمرکز بوده که رای دهندگان عالقه پیدا نمایند
تا کسی را انتخاب کنند که از همان قوم و منطقه باشد .اتکاء وی به این عوامل بخاطری بیشتر از کاندیدان بامیان بوده است که نامبرده قبل از انتخابات  2005به کار و
بار خود مشغول بوده و خودش کدام شهرت مستقل بعنوان یک معلم و یا کارکن اجتماعی نداشته است .این موضوع در نظریات رای دهندگان زن از گلدره نیز انعکاس
یافته بود .این زنان با اینکه بسیار خوشحال بودند که برای یک نماینده زن در پارلمان رای داده اند ،ولی اساس ًا این حمایت خود را از وی در چوکات مسایل قومی و روابط
فامیلی مطرح میکردند.یک تن از زنان کهن سال از قوم پشتون گفته است که برای او رای دادن برای یک نماینده قوی و آشنا اولویت است ولی نامبرده هیچ «انتخابی
نداشت» به جز اینکه از او(یعنی فوزیه) حمایت نماید؛ چون از آن منطقه کسی دیگری در انتخابات نامزد نبوده است.
بطور عموم مردم در گلدره از کارکرد های نامبرده در هنگام اجرای وظیفه راضی بوده اند و به مقایسه دیگر کاندیدان وی راشخص صادق میدانستند؛ (به نظر میرسد که
او در قسمت اداره و تنظیم توقعات مردم آن محل بطور واقع بینانه بعنوان عضو پارلمان موفق بوده است) .نامبرده همیشه در قسمت حل و فصل منازعات مردم ،و حاضر
شدن در مجالس عروسی ،مراسم مذهبی و دیگر محافل اجتماعی مردم ،از خود یک تصویر بسیار خوب بعنوان یک نماینده سنتی مردم در قالب ملک و یا دیگر شخصیت
های اجتماعی جور کرده است .مجهزا با این سابقه کاری او توانسته بود تا بزرگان محل را متقاعد بسازد تا در قسمت هماهنگی حمایت مردم از وی در انتخابات سال
 2010با او همکاری کنند ،طوریکه یکی از آنها چنین میگوید:
من به یاد دارم که فوزیه اینجا آمد و تمام بزرگان را جمع کرد .قبل ازینکه ما او را ببینیم تمام بزرگان باهم نشسته و صحبت کردند .ما راجع به چهار سال کارکردش در پارلمان
بررسی کردیم و یافتیم که او در آن مدت برای مردم کار های خوبی کرده است .گفتیم که او تجربه خوب دارد و این عادالنه نیست تا کاندید جدید را به عوض او به انتخابات
معرفی کنیم .به همین خاطر است که همه تصمیم گرفتیم تا در انتخابات برایش رای بدهیم.

موفقیت کاری گلدره ای ظاهراً توانسته است،حد اقل درین منطقه ،تا پنداشت ها و احساسات نادرست مردم را که زنان نمیتوانند کارکنان خوب باشند از بین ببرد.
بر خالف تمرکز روی قوم و منطقه که در فوق ذکر شد ،به نظر میرسد که دو نفر کاندید دیگر توانسته اند تا با ایجاد شبکه های ارتباطی که خود ساخته بودند ،هم مقدار مصارف
و قیمت کمپاین های خود را پائین بیاروند و هم فعالیت های خود را در خارج از ساحه شهر کابل محدود نسازند و نیز در انتخابات موفق شوند.با اینکه این شبکه های ارتباطی
کماکان روی کار کردهای اشخاص متمرکز بوده نه روی یک سلسله عقاید و باور ها این شبکه ها چندین بُعد داشته است.
برای ربابه پروانی که کاندید مردم هزاره بود این شبکه شامل تمام کسانی میشد که از وی بعنوان یک رهبر مذهبی پیروی می کردند .هرچند طوریکه گفته شده است که
دیگر کاندیدان زن توانسته اند در هنگام انتخابات در مساجد کمپاین نمایند ،پروانی درین قسمت بی نظیر بوده است .طوریکه وی برنامه های وعظ و موعظه اش را بطور
منظم دایر میکرد .و بر اساس گفته های خودش توانسته در حدود  500نفر را در آن جلسات جلب نماید .وی این جلسات را در هفته سه بار دایر میکرد .بر عالوه نامبرده
یک مدرسه مذهبی را راه اندازی کرده بود و شاگردانش از آن انستیتیوت او را در قسمت نظارت از روز انتخابات بطور رایگان کمک کرده اند .و تمام استادان آن انستیتیوت
نیزاز افرادی که با آنان ارتباط داشته اند ،خواسته است تا برای ربابه پروانی رای بدهند .بر اساس گفته های خودش این باعث شد تا نامبرده بطور مستقل در انتخابات
اشتراک نماید و تنها تقریب ًا  100،000افغانی ( 2,220دالر) در کمپاین خود مصرف نماید.
گل جان بخشی عضو شورای والیتی نیز از همین روش و پالیسی استفاده کرده است ولی فقط به این تفاوت که این بار فعالیت هایش بیشتر روی شاگردان مکاتب متمرکز بوده
است.گل جان بخشی که در خانواده اش اکثراً معلم هستند،در دو مکتب بچه گانه و مشهور کابل قبل از انتخابات  2009تدریس میکرد .برای پیروزی اش در انتخابات این موضوع
بسیار مهم بوده است چراکه او نه تنها به یک شبکه فعال جوان و ُپر انرژی دسترسی داشته تا در میان آنان برایش کمپاین نماید ،بر عالوه جمع از شاگردان قبلی اش که اکنون در
ُپستهای بسیار بلند وزارت خانه های مختلف کار میکنند از او حمایت کرده اند.در نتیجه ،او به ندرت به همان شیوه های معمول در افغانستان به کمپاین پرداخته است ،حتی
نامبرده در روز انتخابات ناظر انتخابات استخدام نکرده است .اما ،در حالیکه وی علت عمده موفقیت اش را در انتخابات موجودیت همین ارتباطات میداند ،احتما ًال که عوامل
دیگر نیز مهم بوده باشند :بر اساس گفته های خودش ،به نظر میرسد که فامیل او توانسته است تا با بسیج نمودن مردم پنجشیر که اکنون در کابل زنده گی میکنند ،حمایت زیادی
کسب نماید .طوریکه خودش اذعان میداردکه اینکار امکان ارتباط بین او و داکترعبد اهلل عبداهلل کاندید ریاست جمهوری از اتحاد شمال را مساعد ساخته است .بر اساس ادعای
خودش ،پوستر های او را در انتخابات ،داکتر عبداهلل عبداهلل چاپ نموده است.
از دو نفر کاندیدان باقی مانده و کامیاب از والیت کابل ،یکی از آنها یعنی تورپیکی نوابی ،معلومات بسیار مبهم را در قسمت نحوه برگزاری کمپاین های انتخاباتی خود و
اینکه به کدام نوع منابع دسترسی داشته و کدام روش ها را در کمپاین خود استفاده نموده است ،داده است .اما ،مهم است تا به خاطر داشت که نامبرده موفقیت خود در
انتخابات را به تجارب کاری اش بعنوان یک معلم و یا کارمند یک موسسه غیر دولتی ربط نداده بلکه بیشتر به اعتمادی که میان مردم در هنگام کار با نخبه گان تکنوکرات
 20اولیور لو با امینی ،بیات ،حسین ،حسینی ،کوهستانی و ایچاویز

 .3کاندیدان 1391

و تعلیم یافته (کمونیست ها) کابل در قبل از جنگ های داخلی ایجاد کرده بود ،مرتبط دانسته است .نامبرده مشتاقانه از تجارب کاری اش در زمان رژیم دیموکراتیک خلق
افغانستان صحبت کرده و نیز گفته است که ارتباطاتی که با دوستان و همکاران خود از آن زمان داشته است ،سبب موفقیتش در انتخابات شده است.
کاندید دیگر یعنی شینکی کروخیل یکی از اعضای برجسته جامعه مدنی افغانستان و یک گروپ کوچک از نخبه گان زن کشور که در هنگام کار با شبکه های زنان افغان
و دیگر موسسات غیر دولتی به این مقام رسیده اند ،بوده است .به نظر میرسد که نامبرده هم از شخصیت خود بعنوان یک چهره مردمی و هم با نگهداشتن ارتباطات
منسجم با مردم محل توانسته که حتی از بیشتر از مردان در انتخابات سال  2005و  2010رای کسب نماید .هر چند که نامبرده در هر دو انتخابات به طور مستقالنه
اشتراک نموده ،وی یکی از کمترین کاندیدانی درین مطالعه است که ظاهراً یک کمپاین مرتبط به موضوع را دایر نموده است .در سال  2005کمپاین او روی موضوع
اهمیت اشتراک زنان در سیاست و حصول حقوق شان می چرخید .در انتخابات سال  2010وی روی یک برنامه متفاوت یعنی مبارزه علیه فساد اداری کمپاین نموده است
و برای مردم توضیح داده که بطور واقع بینانه پارلمان کدام نوع خدماتی را برای آنان ارایه کرده میتواند -ظاهراً به پاسخ توقعات بلند رای دهندگان و دلسردی آنان پس
از انتخابات سال .2005 – 2004
ولی مانند بسیاری از دیگر کاندیدان ،خانم کروخیل نیز هنوز بسیار زیاد به حمایت مردم محل و قوم خود اتکاء داشته است .در واقع این حمایتها برایش بسیار زیادمهم بوده
طوریکه او با قبول خطر از ناحیه عدم ثبات اوضاع امنیتی در سروبی توانسته که در آنجا به کمپاین بپردازد .مغایر تجربه عقیله حسینی با طالبان ،تهدیدی که وی با آن مواجه
بوده عبارت از تهدید های ظاهراً خشمگین یکی از رقیبان سیاسی او بوده است:
روزی اینها برای بعضی مردم سالح دادند تا نشان دهند که آنان طالب اند .اما میدانم که آنان طالب نیستند ،آنها فقط سالح در میان مردم توزیع کردند ....من در آنجا بودم ولی هیچ توجه ای
به آنان نکردم....در دیگر جاه ها آنان با هم به جنگ افتادند و مکاتب و کلینیک های صحی را به آتش کشیدند ،حتی از راکت نیز استفاده کردند .امامن از آن ساحه آراء زیادی کسب کردم.

این مثال انعکاس دهنده تجربه شخصی عضو فعلی پارلمان از والیت بلخ یعنی گاللی نورصافی میباشد (در زیر ببینید) ،و اینرا نشان میدهد که بی ثباتی و ناامنی بطور گسترده
که برای کاندیدان زن بسیار مهم است ،طالبان بعنوان یک شبح توسط بعضی از بازیگران سیاسی استفاده شده است تا بتوانند در برابر رقیبان خود در انتخابات یک امتیاز به
دست آورند.
کاندیدان ناکام
در کابل در مجموع با هفت نفر کاندید که در انتخابات کامیاب نشده بودند ،مصاحبه صورت گرفت .که از جمله پنج نفر برای انتخابات پارلمانی ،یک نفر برای انتخابات
شورای والیتی و یک نفر که برای هر دو انتخابات نامزد بوده است .ازین ها ،یک نفر کاندید برای پارلمان و یکی هم برای شورای والیتی توانستند که بین  60تا  70در
صد از آراء را که بتوانند کاندید برنده با کمترین آرا را شکست بدهند به دست آوردند ،بن ًا کاندیدان «رقیب» شناخته شدند .در مقایسه ،متباقی از آنها  50درصد از شمارش
آراء الزمه را کسب کردند ،که در اکثر از موارد یک دو سه صد رای را کسب نموده بودند.
ال از والیت بغالن بوده و قب ً
اولین بازنده رقیب در انتخابات پارلمان ،انارکلی هنریار بود؛ وی نماینده مردم سیک و هندوی افغانستان بوده است .و اص ً
ال برای موسسه حقوق بشر
کار کرده است ،وی بعنوان نماینده لوی جرگه اضطراری که دولت موقت سال  2002را انتخاب کرد ،نیز خدمت کرده است .وی گفت که او کمپاین انتخاباتی اش را اساس ًا در میان
مردم هندو در کابل متمرکز ساخته است ،در افغانستان اغلب ًا مسئله محدودیت های اجتماعی مشابه در قسمت رفت و آمد و یا اختالط با مردان همانند افغان های مسلمان در
بین هندو ها نیز وجود دارد .خارج از شهر کابل ،وی اساس ًا به دوستان و همکاران خود متکی بود تا پیام های او را برای مردم برسانند ،هرچند که او بر اساس پیشنهادات مردم
سروبی ،در آن ولسوالی نیز کمپاین نموده است .ولی وی آزادانه پذیرفت که او با دیگر مناطق والیت آشنائی نداشته است چراکه او دوره تحصیالت و کارش را بیشتر در شهر
گذشتانده بود.در نهایت به نظر میرسد که وی بیرون از محالت هندو و سیک پایتخت کابل ،نتوانسته در دیگر جاه ها پیشرفت های داشته باشد .این نشان میدهد که بعنوان
نماینده یک اقلیت قومی و عضو جامعه مدنی کافی نبوده است تا با کاندیدان که با روابط قومی و خانواده گی و کسانیکه می توانستند از منابع مختلف و بسیج حمایت های
گسترده نفع ببرند ،رقابت کرده بتواند.
زرغونه یکی دیگر از کاندیدان ناکام در انتخابات شورای والیتی  2009بر اساس دالیل کام ً
ال متفاوت در انتخابات ناکام مانده است.به نظر میرسد که زرغونه بدون در نظر
داشت کدام حوزه انتخاباتی خاصی کمپاین کرده باشد .او با هیچ قوم یا گروه سیاسی ارتباط نداشته و تنها به حمایت خانواده خودبشمول نه نفر فرزندانش به کمپان پرداخته
است.با وجود این موانع او توانست با پول شخصی و تالش برای تدویر کمپاین قدرت خود را به نمایش بگذارد .وی تعداد زیاد از آراء را نیز به دست آورد .زرغونه زمانیکه
از طریق تلویزیون جمعی از کاندیدان را در دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در حال ثبت نام دید ،عالقه مند شد («هوس» کرد) تا در انتخابات خود را کاندید نماید .او
ازین اقدام خود فقط شوهر خود را که افسر پولیس بود ،مطلع ساخته بود .عالقه اش به این بوده که و نیز به مانند دیگر زنان به مقام های بلند برسد .اینکار با این وسوسه
نیز همراه بوده تا از طریق انتخابات «میتواند که در دفتری کار کند و پول زیاد به دست آورد»( .نامبرده گفته است که شوهرش موافقه کرده تا او برای کسب کرسی در
انتخابات تالش نماید ،چراکه پاداش های مالی نماینده گان بسیار زیاد است).
با اینکه یکی از پدر کالنهای او رئیس شورا بود ،خانواده زرغونه شهرت کافی نداشتند تا بتوانند آراء زیادی را به دست آورند .در عوض ،وی گفته است که مردم با او و کار
هایش در هنگامیکه در یک وزارت خانه کار میکرد آشنا بودهاست .و  500،000افغانی که او ظاهرا ً در کمپاین انتخاباتی خود مصرف کرده بود ،یک قرضه بانکی بوده
است (در اصل وی تصمیم داشت تا آن پول را برای مصارف خانه استفاده کند) نامبرده میگوید:
آن پول برای حمل و نقل ،غذا ،مواد خوراکی ،چاپ تصاویر و لباس های جدید برای خودم ،شوهرم و اطفالم به مصرف رسید .هر وقتیکه در کابل و یا بیرون از شهر سفر کردم ،موترهای مختلف
را به کرایه میگرفتم .چون شوهرم افسر پولیس بود ،سالح میارود و فرزندانم آنرا استفاده میکردند و به حیث محافظین امنیتی من کار میکردند .زمانیکه برای کمپاین می رفتم ،من مانند
مردم عادی ظاهر نمی شدم.مانند یک سیاست مدار زن بودم ،من واقع ًا به مانند یک زن قوی به نظر می رسیدم .شوهرم در جلسات کمپاین ام برای مردم چای و بیسکوت توزیع میکردم.

ال صفورا الخانی در والیت بامیان کسیکه خود را با مشخصه های زنانگی مث ً
با استفاده از این روش زرغونه خود را از دیگر کاندیدان مث ً
ال صداقت و فروتنی که بتواند رقیبان ُپر
قدرت و ثروتمند خود را تحت تاثیر قرار بدهد ،مجزا ساخته بود .در عوض ،نامبرده تالش کرده تا با استفاده از تمام تجمالت و تزئینات یک کمپاین انتخاباتی سنتی ،توانائی خود را
بعنوان حمایت کننده و عرضه کننده خدمات از طریق به نمایش گذاشتن قدرت و ثروت خود به طور آشکار نشان دهد .ولی با وجودیکه این روش تاحدی زیادی موثر بود تا او
حقوق مساوی ،اما فرصتهای نابرابر
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یک رقیب قوی در انتخابات باشد ،ولی برای پیروزی در انتخابات کافی نبوده است .حالت وی بعنوان یک زن نا آشنا و بدون ارتباطات فامیلی آشکار ،سبب شد تا موافقت بسیاری
از رای دهندگان را کسب نکند .وی گفته است که کار های گذشته او با وزارت صحت عامه در قسمت تهیه واکسین او را برای مردم عزیز ساخته است .اما او توضیح نداد که در
جریان کمپاین انتخاباتی خود ازین کارکرد خود برای مردم یاد آوری کرده باشد و نیز واضح نیست که آیا خدمات او برای مردم در سراسر شهر و یا تنها در یک ساحه بوده است تا
در میان مردم مشهور میشد آنچکه برای دیگر کاندیدان مانند صفورا الخانی چنین بوده است.
جای تعجب نیست که پنج نفر از کاندیدان والیت کابل که سنگین ترین ناکامی را متقبل شدندو قادر نبودند تا به مقایسه همتا های موفق شان در انتخابات به همان اندازه منابع
مالی ،ثروت سیاسی و ارتباطات محلی را به دست آورند .دو نفر از آنها یعنی انیس گل و پروین سادات بیشترین قسمت از زنده گی کاری خود را بعنوان معلم سپری کرده بودند،
هر چند که نفر دومی در کار های اداری مشرانو جرگه نیز کار کرده بود .دو نفر دیگر یعنی شمسیه و فهیمه با موسسات غیر دولتی کار کرده بودند در حالیکه یکی دیگر یعنی
مکی جان در شرکت ساختمانی شوهر خود ایفای وظیفه کرده است.
از نظر مالی اکثریت ازینها توسط برادران و شوهران شان حمایت شده بودند .فهیمه گفته است که مقدار کمی پول از یک حزب سیاسی مستقل و کوچک دریافت کرده است در
حالیکه مکی جان به نظر میرسد که بطور مستقل خود از طریق روابط فامیلی و تجارت و کار و بار مستقالنه ثروتمند بوده است .همچنان مکی جان و پروین سادات گفته اند که
پدران شان از نظر سیاسی فعال و متنفذ بوده اند ،اما آنها قب ً
ال وفات نموده بودند.
بطور چشمگیر سه گروه به نظر میرسد که با حوزه های انتخاباتی و یا مناطق خاص ارتباطی نداشته اند ،فهمیه کسیکه در انتخابات پارلمانی  2005کمپاین کرده گفته است در
زمانیکه انتخابات اعالن شد او در پشاور بود و برای یک موسسه غیر دولتی کار میکرد و به همین خاطر در داخل کشورچهره شناخته شده نبوده است.مکی جان در انتخابات
سال  2005بر اساس تاثیر فامیلش در منطقه خود شان (والیت خودش) در انتخابات پیروز نشد .اما فامیلش در کابل در جائیکه او در انتخابات سال  2010کاندید بود ،عمومیت
نداشت .طوریکه در کابل آشنا نبود و کدام حمایت قوم و یا منطقه را با خود نداشت ،او فقط توانست یک بخش کم از مقدار آراء که در سال  2005به دست آورده بود در
انتخابات  2010نیز کسب نماید .درین زمینه شمسیه نیز با چنین حالتی مواجه بوده است .وی که بیشتر از وقت زنده گی اش در تحصیل و کار با موسسات غیر دولتی و اداره
شاروالی کابل سپری شده بود ،در انتخابات شورای والیتی سال  2009اشتراک کرد و بیشتر به دوستان و همکاران خود اتکاء کرده بود تا برایش کمپاین نمایند .پس ازینکه در آن
انتخابات ناکام ماند نامبرده مجدداً در انتخابات سال  2010به والیت و منطقه خود رفت در آنجا بطور فعال در انتخابات اشتراک نمود اما چون نامبرده مدت ها از آن منطقه دور
بود در جریان کمپاین های انتخاباتی خود بعنوان یک خارجی مورد تمسخر و حتی گاهی از طرف بزرگان و قوماندان های محل مورد سرزنش قرار گرفته است .دوباره زمانیکه نتایج
انتخابات اعالن شد ،تعداد آرای که وی کسب کرده بود بطور چشمگیر از آنچه که او در انتخابات قبلی از کابل ،در جائیکه او بعنوان یک شخصیت «شناخته شده» و با شبکه های
ارتباطی استوار ،کسب کرده بود ،پائین تر بوده است.
بر خالف ،انیس گل و پلوشه گفته اند که بیشتر در منطقه خود کمپاین کرده اند و از دوستان و همکاران خود در والیات دیگر بعنوان نماینده گان خود استفاده کرده اند .ولی هیچ
یک ازین کاندیدان ناکام یا دیگر کاندیدان ناکام در کابل (به شمول دو تن که در باال معرفی شدند) نگفته اند که کدام موفقیتی برای تعامل با نخبه گان و اعضای عمده قوم شان
داشته اند .هر چند که مکی جان و شمسیه گفته است که تالش کرده اند تا حمایت مال امامان و رهبران مذهبی را در هنگام کمپاین در والیات شان به دست آورند ،ولی چون
آنکار در یک منطقه ناشناخته صورت گرفته ،نتیجه معکوس داشته است ،طوریکه یکی از آنان میگوید:
در هنگام کمپاین ،یکی از مال ها وعده داد تا برایم کمپاین نماید .پس از آن من خوشحال شدم و برایش گفتم که افتخار میکنم که او با من کار میکند و بسیار
از او قدر دانی کردم .برایش جای نماز و تسبیح خریدم.بعداً او با مردم در باره من صحبت کرد .برای شان گفته است که من شخص بسیار صادق و زحمت کش
هستم و در آینده برای مردم فقیر کمک خواهم کرد .زیاد مردم را تشویق کرد تا برای من رای بدهند .پس از چند روز نزدم آمد و تقاضا کرد تا برایش  300دالر
بدهم چون او برای من زیاد تالش کرده بود .برایش گفتم که من پولی ندارم به اوبدهم ،بنا ًنامبرده رفت .سپس در میان مردم رفته و گفت که «او یعنی من
یک زن خوب نیستم و برای مردم فقیر کمک نخواهد کردم .اگر او یعنی من به انتخابات کامیاب شوم ،مردم را فریب خواهم داد و به آنان خیانت خواهم کرد.

از این گفته هاچنین برداشت میشود که در بین مال امام ها و رهبران مذهبی و کسانیکه از نظر ایدیولوژی «موافق» و یا «مخالف» اشتراک زنان در انتخابات میباشند ،ممکن
تعداد زیادی وجود داشته باشند که آماده هستند تا بطور عملی از موقف خود بعنوان محافظان اخالقی و معنوی بخاطر منافع شخصی شان ،وارد معامله شوند.بطور چشمگیر
هیچ یک از کاندیدان ناکام از کابل به جزء از انارکلی هنریار نگفته اند که تالش کرده باشند تا بطور مشخص با رای دهندگان زن عم ً
ال وارد تعامل های سیاسی شوند.
در آخر مهم است تا بخاطر داشت اینکه اکثریت از کاندیدان ناکام و کامیاب در والیات کابل و بلخ امانت و صداقت کمیسیون مستقل انتخابات را زیر سوال بردند و از طرف
کاندیدانیکه در کابل تعدادی از آراء آنها مفقود شده بود شدیداً محکوم شده بود .طوریکه تحقیقات در گذشته نشان میدهد ،در جریان انتخابات افغانستان ادعا به تقلب یک
عمل عام بوده و کاندیدان ناکام بعنوان یک راه برای ترمیم اعتبار سیاسی و نیز برای بدست آوردن امتیازات از مسئولین با اینکه بطور رسمی (یعنی در انتخابات ناکام مانده
اند) از گرفتن قدرت کنار زده شدند ،از آن استفاده کرده اند .همچنان هیچ شکی نیست که تزویر و تقلب بطور نامناسب باالی کاندیدان زن که منابع کمی در دسترس دارند
(تا ناظرین زیاد را استخدام نمایند)متاثر ساخته است .ولی در مورد کاندیدان کسانیکه فقط یک چند صد رای کسب کرده بودند تا حدی آنان نیز در واقع رشد شده بودند:
مطمئن بودم که برنده خواهم شد .اما متاسفانه در هنگام اعالن شمارش آراء ،نتایج متفاوت بود .در عقب صحنه چیزی اتفاق افتاد و من ناکام شدم.
— —انیس گل ،کاندید ناکام در انتخابات پارلمانی  ،2010والیت کابل
هنگامیکه در دفتر کمیسیون مستقل انتخابات رفتم {تا از فساد شکایت نمایم} آنها گفتند که به شواهد و اسناد نیاز دارند .اما خود تان قضاوت کنید ،اگر آنان یعنی تزویر کاران
و تقلب کاران به چنین اعمالی دست بزنند ،از خود سند و شواهد به جا نمی گذارند .و به همین سبب است که من شواهد و اسنادی (برای ادعای خود) پیدا کرده نتوانستم.
— —مکی جان ،کاندید ناکام انتخابات پارلمانی  ،2010والیت کابل
دفتر کمیسیون مستقل انتخابات کاندیدان را فریب میدهد ،آراء آنان رامی دزدند و آنرا به دیگر کاندیدان میفروشند .در روز انتخابات {بر اساس گفته های خودش زیاد
رای گرفته بود} من در انتخابات شورای والیتی پول زیادی مصرف نکرده بودم .این تقصیر کمیسیون مستقل انتخابات بود ،آنان این مشکل را ایجاد کردند ،آنان اکثر
از کاندیدان را فریب دادند و به آنان خیانت کردند.
— —شمسیه ،کاندید ناکام در انتخابات شورای والیتی  ،2009والیت کابل
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اما این گونه شکایات نباید از میزان این واقعیت بکاهد که آن کاندیدانیکه ارتباطات خوب داشته و منابع مالی زیاد در دست دارند،به آسانی تقلب کرده میتوانند .طوریکه
چندین نفر از کاندیدان ناکام و کامیاب رقیبان خود یعنی کاندیدان زن را به تقلب متهم کرده اند.

والیت بلخ
به مقایسه کابل ،تعداد کاندیدان در انتخابات پارلمانی و شورا های والیتی در والیت بلخ در هر دو دور انتخابات تغییر نکرده است .ولی لزوم ًا نتایج آن همسان نبوده است .در
سال  2010میالدی تفاوت بین کاندیدان کامیاب با کمترین رای و کاندیدان که با آراء بلند ناکام بوده اند به تعداد چند صد رای تفاوت داشته است ،نه چند رای محدود .در حالیکه
در انتخابات سال  2005میالدی یک نفر عضو زن پارلمان نزدیکترین رقیب خود را فقط با کسب سه رای بیشترشکست داده بود .فضای زنده گی سیاسی در والیت بلخ از بسیاری
جوانب به مقایسه دیگر والیات در کل بسته تر میباشد .از نظر بسیاری از اشتراک کننده گان درین تحقیق و یا تحقیقات دیگر این اداره ،استاد عطاء محمد نور بعنوان محافظ
قدرت سیاسی درین والیت حتی در مورد انتخابات دیموکراتیک نیزبوده است .نامبرده این کار را از طریق به انحصار گرفتن شبکه های سیاسی قدرت که از آن طریق رای دهندگان
بسیج میشوند ،مث ً
ال از طریق تعیینات ولسوال ها و ارتباطات وی با بزرگان و رهبران محلی -و نیز از طریق کنترول منافع تجاری از طریق اعطای قرار داد ها در مزار شریف و دیگر
جاه ها ،تا بتواند حمایت مالی مهم را از افراد خاص نماید ،نموده است.هر چند که بدون حمایت او نیز انتخاب در انتخابات ممکن بوده است ،ولی اکثر رای دهندگان و کاندیدان
گفته اند که برای آنان اشتراک در انتخابات بسیار آسانتر میبود اگر آنان حمایت سیاسی والی و تیم او را با خود می داشتند.
کاندیدان کامیاب
در مجموع از  11نفر عضو پارلمان هفت نفر آنان به شکلی از اشکال با حزب جمعیت اسالمی که استاد عطا نیز عضویت آنرا دارد ،ارتباط داشته اند .برشنا ربی
و صفورا نیازی – از جمله سه عضو زن در پارلمان در جمع این هفت نفر بوده اند .قبل ازینکه در پارلمان راه یابند هر دو نفر تجربه کاری طوالنی در مکاتب و
پوهنتون در مزار شریف داشته اند .ربی بطور مبهم در باره ارتباطش با این حزب یعنی حزب جمعیت اسالمی و اینکه چگونه کمپاین انتخاباتی خودرا تدویر کرده،
صحبت نمود .و اشتراک کننده گان این تحقیق در دهدادی بطور مختلف در باره اینکه آیا اواز طریق شهرت خود بعنوان معلم و استاد و یا اینکه از طریق شهرت
فامیلی اش که از ارتباطات اجتماعی خوبی برخوردار بودند ،در انتخابات پیروز شده است .بر خالف ،خانم نیازی آزادانه در باره ارتباطش با حزب جمعیت صحبت
کرده و ازینکه استاد عطا نقش مهمی را در پیروزی وی در انتخابات ایفا کرده ،صحبت نموده است .هیچ یک ازین دو کاندید به کدام چالشی از قبیل چالش
های امنیتی و یا عدم دسترسی به منابع مالی مواجه نشدند (هرچند که یکی از آنها گفته یکی از کاندیدان دیگر پس از انتخاب شدنش در پارلمان،رفتار خوب
نکرده است) .این دو نماینده نگفته اند که در جریان کمپاین به کدام حوزه انتخاباتی خاص اتکاء کرده باشند و یا اینکه مشخص ًا برای زنان کمپاین نموده باشند.
همراه با این دو عضو پارلمان از حزب جمعیت اسالمی ،کاندید دیگر و سومی گاللی نورصافی بوده است .هر چند که وی خود رابعنوان کاندید مستقل یاد کرده ،ولی گفته شده
است که نامبرده با حزب محاذ ملی (که بیشتر یک حزب پشتونها است)ارتباط داشته است .گاللی دختر عضو پیشین پارلمان از والیت بلخ است که پدرش در زمان ظاهر شاه
وکیل بوده است .وی به حزب دیموکراتیک خلق هنگام که محصل بود پیوسته بود( ....اینکه وی در خارج از کشور زنده گی کرده بود توسط بعضی از رقیبانش گفته میشد که
وی از منافع مردم والیت بلخ نماینده گی کرده نمیتواند) .زمانیکه از دو موفقیت خود در انتخابات صحبت میکرد ،شهرتش بعنوان یک داکتر و نیز حمایت و پشتیبانی وسیع و
گسترده قومش(پشتون) سبب شده تا او در انتخابات پیروز گردد .بر خالف رفتار های ک ً
ال مثبت دو رقیبش از حزب جمیعت ،وی بطور آزادانه از منافع سیاسی و اقتصادی که
به نظر او سبب سرقت پروسه دیموکراتیک در والیت او شده است ،صحبت میکرد .مخصوص ًا نامبرده توضیح داد که او مجبور شده تا کمپاین گسترده تری داشته باشد چون
دامنه ای نا امنی ها در ولسوالی مربوط اش در جائیکه حمایت از قوم خودش میبایست زیاد میبود ،گسترش یافته بود .نامبرده این پدیده را به رقیبان سیاسی خود ربط می داد.
معلومات جمع آوری شده ازین تحقیق بسیار واضح نیست که نشان دهد کاندیدان زن شورای والیتی بلخ چگونه با ساختار سیاسی استاد عطا در تعامل بوده اند؛ هر دو تن
از اعضای شورای والیتی که درین تحقیق مصاحبه گردیدند،خواسته اند تا از احزاب سیاسی دور باشند،و هیچ یکی نخواستند تا ارتباطاتی حزبی خود را بر مال سازند .محبوبه
سادات در دهدادی معلم بوده است.بر اساس گزارش ها او با یک کاندید مرد از طرف قوم خود برای اشتراک در انتخابات سال  2005نامزد شده بودند ،در آن انتخابات
نامبرده موفق نشده بود .هرچند که او گفته است که در سراسر والیت کمپاین کرده و حتی از ولسوالی های بسیار ناامن رای جمع کرده است ،و او خود راواضح ًا بعنوان
نماینده مردم دهدادی میدانسته است.ولی ،به مقایسه دیگر ساحات تحت مطالعه که با کاندیدان ارتباطاتی داشته اند ،اشتراک کننده گان این تحقیق در دهدادی در باره
وی کمتر صحبت کرده اند .یکی از پاسخ دهندگان مرد در باره وی بیش از حد مثبت فکر میکرده و توضیح نموده است که نامبرده با مردم محل روابط بسیار نزدیک داشته
است ،یک پاسخ دهنده زن وی را بعنوان دست نشانده فامیل پر قدرتش رد کرده است کسیکه فقط پس از انتخابات نا پدید شده بود؛ و متباقی در باره وی هیچ صحبتی
نکرده اند .در واقع این نشان دهنده ای چند پارچه گی اجتماعی ولسوالی دهدادی است ،یک ساحه نیمه شهری پراگنده و در جائیکه گروه های قومی مختلف بعنوان واحد
های مجزا فعالیت میکنند و به یک دیگر به دید شک و تردید می ببینند .درین زمینه ،به نظر میرسد که سادات نتوانسته که در سراسر این منطقه برای خودش شهرت
کسب نماید و حمایت جمعی به دست آورد .طوریکه در دیگر ساحات روستائی و یک پارچهاز نظر قومی ،مث ً
ال در والیت بامیان ،کاندیدان توانسته اند به این هدف برسند.
بطور چشمگیر یک عضو دیگر شورای والیتی یعنی شکیبا شکیب ،به جز از شینکی کروخیل در کابل ،تنها کاندیدی درین مطالعه بوده که مشخص ًا در میان زنان
کمپاین کرده و آشکاراً از یک اجندای فمینیستی پیروی کرده است .قبال معلم برجسته بوده ،و ثروت زیاد فامیلی داشته است .نامبرده در انتخابات سال 2005
اشتراک کرد ولی ناکام ماند .خانم شکیب اساس ًا تالش کرده است تا به خواستها و دید مرد ها مبارزه نماید .زمانیکه از موفقیت خود در انتخابات سال 2009
صحبت میکرد ،گفته است که چگونه توانسته تا مصارف کمپاین خود را از طریق کمپاین در میان رای دهندگان زن کاهش دهد ،که به این اساس از اجتماعات
بزرگ و تدویر مهمانی های مجلل که عموم ًا از دیگر کاندیدان در آن والیت توقع میرفت ،خود داری نموده است .وی تنها کاندیدی بود که تالش کرده تا احساس
همبستگی را در میان زنان رشد دهد ،و برای شان در رابطه به منافع مشترک شان بعنوان یک گروه در برابر مردان ،توضیح داده است .برای اینکار ،به نظر
میرسد که وی تالش کرده تا تقسیمات منطقه ای و یا قومی را از بین ببرد و یک کمپاین وسیع نماید ،بدون اینکه از منطقه خاصی نام ببرد ،توضیح داده است:
میپختم .ازین طریق توجه آنان را به خود جلب
زمانیکه زنی را میدیدم که لباس میشوید ،میرفتم و با او کمک می کردم .هنگامیکه زنان نان می پختند ،با آنان یکجا شده و نان ُ
کردم .یک بار ،رفتم تا در یک ساحه ترکمن نشین کمپاین نمایم .یک زن که یک طفل  40روزه داشت برای ما چای توزیع میکرد در حالیکه شوهرش در خانه بیکار نشسته
بود ،وقتیکه برای ما چای توزیع میکرد ،من گفتم «چرا شوهرت کمک نمیکند؟ تو طفل  40روزه داری ،اگر او کمک کند و چای توزیع کند ،من با شما چای خواهم نوشید.
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موقعیکه کمپاین میکردم ،برای زنان منطقه می گفتم تا آنان برای کاندیدان زن رای بدهند ،چراکه این فرصت خوبی است تا زنان
وضعیت کنونی شانرا تغییر بدهند .برای آنها میگفتم که :اگر کالنتر و یا ملک برای تان میگوید که برای یک مرد رای بدهید ،شما موافقه
کنید .اما زمانیکه پای صندوق های رای دهی میروید ،باید برای زنان رای بدهید ،چراکه این بزرگترین چانس/فرصت برای تان است.

بدون تحقیقات بیشتر ممکن نیست تا دیده شود که موفقیت او ارتباط به این نوع روش گرفته است و اینکه موفقیت او تا کدام حد به عوامل دیگر که درینجا بحث نشده است ،ارتباط میگرفت.
اما ،با وجود بحث و جدلهای گسترده که توسط چندین کاندید در قسمت اهمیت اشتراک سیاسی زنان صورت گرفته است ،نامبرده از کسانی بوده که بطور واضح و سیستماتیک توضیح داده
است که اهداف و مقاصد خود را به پالن های عملی تبدیل نموده و نیز تنها کسی بوده که موفقیت خود را وابسته به این میدانسته که او مشخص ٌا خواسته است به منافع زنان فعالیت نماید.
کاندیدان ناکام
از مجموع سه نفر کاندیدان ناکام که در والیت بلخ مصاحبه شدند ،دو تن آنها تقریب ًا سابقه ای یکسان داشتند و مسیر مشابه را تعقیب کرده بودند.
یکی از کاندید پارلمان و دیگری کاندید شورای والیتی بوده و هر دو تن معلم بودند و در موسسات غیر دولتی نیزسابقه کاری داشته اند .آنان به جز
ازمعاش خود و دارائی بسیار کم شوهران شان ،به دیگر منابع مالی دسترسی نداشته اند .در انتخابات هر کدام تقریب ًا بسیار آراء شان نزدیک به آراء
کسانی بودند که در انتخابات موفق گردیده بودند و هر دو نفر بطور جدی از تقلب در انتخابات و نقش کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کرده اند.
مینه که کاندید شورای والیتی بود ،توضیح داده است که قسم ًا اشتراک اش در انتخابات به اساس این شوق و عالقه بوده تا او نیز مانند پدر مرحومش کار نماید .به اساس گفته های
خودش ،پدر او یک قوماندان نظامی بسیار قوی بوده است .او نیز گفته است که تالش کرده تا توجه رای دهندگان را بخود از طریق این شعار که «باید کامیاب شوم و یا بمیرم!»
جلب نماید اما در عمل او منابع کافی و ارتباطات کافی را در اختیار نداشته است تا ازین شعار خود دفاع نماید.او حتی به مشکل توانسته که کرایه تکسی خود را بپردازد به این خاطر
اکثراً از دوستان و اقارب خود را بعنوان نماینده در انتخابات استفاده کرده و نتوانسته است تا بمانند یک شخصت نظامی از خود در انظار رای دهندگان قدرت الزم را به نمایش بگذارد.
برای کاوکه که کاندید ناکام انتخابات پارلمانی بود ،فامیل و خانواده اش او را تشویق کرده بودند تا در انتخابات اشتراک نماید .ولی وی قسم ًا توسط خانواده شوهرش
با اینکه در ابتدا مشکوک بوده که آیا او میتوانست در انتخابات اشتراک نماید یاخیر ،نیز تشویق شده بود .با اینکه یکی از اقارب شوهرش در انتخابات شورای
والیتی  2009اشتراک کرده بود و موفق نگردید ،پدر شوهرش تالش می کند تا آروزو های سیاسی اش را تحمیل نماید و با کاندیدا کردن عروس اش در انتخابات
روشنفکری خود را نشان دهد .آرزویش این بوده تا زنان بیشتری را در ورقه های رای دهی ببیند .با آنهم بعضی از اقارب شوهرش او را منع شده بودند تا در
انتخابات اشتراک نکند ،از ترس اینکه نامبرده چادری خود را دیگر نپوشد ،حتی خسربُره هایش او را در جریان کمپاین انتخاباتی اش تهدید به مرگ کرده بودند.
بدون پشتیبانی مالی از طرف فامیلش ،کاوکه نیز تنها کاندیدی بوده که گفته از یک تاجر حمایت مالی به دست آورده است.
ولی ،در نهایت نامبرده مطمئن نبوده که بعنوان یک زن منافع یا خطرات احتمالی چنان حمایت مالی برایش زیادتر بوده است:
وقتیکه فکر میکنم ،این نوع حمایت ها بطور مشخص برای کاندیدان زن مهم نمیباشد .بخاطریکه مردم فقیر اند و از کاندیدان زن توقع شان زیاد است .اگر مردی بخواهد
که از یک کاندید زن حمایت نماید ،مردم در باره وی شایعات بی اساس به راه می اندازند؛و میگویند که «چرا او را حمایت میکند؟ آنهاکدام نوع ارتباط با هم دارند»؟

قسمیکه بطور مفصل در بخش  3.2توضیح داده شد حضور بیش از حد کاندیدان زن در فضای عامه می تواند سبب شایعات آسیب پذیر در خصوص چگونگی اخالق آنهاشود.
قضیه آخرین کاندید ناکام در والیت بلخ ،یعنی صدیقه درین مطالعه بی نظیر بوده است .طوریکه نامبرده تنها موردی است که خود توضیح میدارد که به رضایت خودش برای خواست های یک
حزب سیاسی فعالیت نموده است .طوریکه در گذشته در تحقیقات نیز نشر شده است ،احزاب سیاسی افغانستان در بعضی موارد جداً تالش نمودند تا با استفاده ازینکه زنان به آسانی به
کرسی های اختصاص یافته در نهاد های منتخب دست یافته می توانند زنان بیشتری را در انتخابات شامل سازند .و در آن نهاد ها نفوذ پیدا نمایند .به نظر می رسد که کمپاین اش مثال
واضح است.
شوهر نامبرده بی سواد و بیکار است و زیادتر وقت ها در دیگر ساحات کشور برای یک موسسه غیر دولتی کار می نماید.او از هیچ منبع مستقل حمایت نشده است.
ولی ،نامبرده هشت سال را بعنوان حامی و فعال یک حزب کار کرده است .زمانیکه ثبت نام برای انتخابات شورای والیتی در  2009آغاز شد تیم رهبری حزب با وی
تماس گرفت تا او را در انتخابات کاندید نماید .پس ازینکه مبلغ  2،000دالر بعنوان کمک برای اشتراک در انتخابات برایش داده شد ،ولی او ادعا کرد که به او وعده شد
بود پول زیادتر به اختیارش قرار میگرد ،اما تیم اداری حزب قسمت از آن پول را با خود نگهداشته بودند؛ وی گفته است که چندین هفته را در اطراف والیت در جمع
از کاندیدان دیگر حزب گشت و گذار کرده و در جلسات و مهمانی های که ترتیب داده شده بود سخنرانی کرده است .ولی ،به جز ازینکه این حزب یک زن را بعنوان
کاندید استفاده نماید ،همکاران وی هیچ چیزی را در باره روند انتخابات و اینکه کدام نوع استراتیژی را برای کمپاین خود استفاده نماید ،با وی در میان نگذاشته بودند:
متاسفانه که من هرگز در باره انتخابات معلومات نداشتم ،بخاطریکه واقع ًا راجع به کاندید شدن در انتخابات هیچ فکر نکرده بودم،
حزب ناگهان از من خواست تا کاندید شوم .به همین خاطر است که آماده نبودم تا به درستی کمپاین نمایم ،و نمی دانستم که با
مردم چگونه صحبت نمایم .احتما ًال شایداین یکی از دالیلی باشد که نتوانستم در انتخابات موفق شوم ،بخاطریکه واقع ًا عجله کردم.

اگر چه که او توانسته بود به یکی از جلسات آموزشی انستیتیوت ملی دیموکراتیک در کابل کمی پیشتر از انتخابات اشتراک نماید ،به نظر می
رسد که ارزیابی حزبش از وی بعنوان یک وسیله استراتیژیک با تالش های واقعی که از نامبرده چگونه استفاده گردد ،همخوانی نداشته است.

3 3.2گرایشات عمومی
دینامیک های جندر :پاسخ به خصومت ها و بی تفاوتی ها
هم کاندیدان برنده و بازنده میبایست که با چالشهای که به ناچار زنان باید با آن در هنگام کمپاین های انتخاباتی شان در یک فضای محافظه کار که
در آن کام ً
ال زنان تسلط دارند ،با آن مواجه میشدند و با آن سازگاری میکردند .برای زنان در والیات بلخ و کابل(،به جز از والیت لیبرال بامیان) ،قرار گرفتن
 24اولیور لو با امینی ،بیات ،حسین ،حسینی ،کوهستانی و ایچاویز

 .3کاندیدان 1391

به انظار عامه به این مفهوم بوده که آنان یعنی زنان به خصومت های مردم مواجه می شدند .بطور عموم این ضدیت ها از طریق خراب کردن پوستر
های کاندیدان صورت میگرفت (هرچند که باید در نظر داشت که چهار تن از کاندیدان این مسئله را برای مردم عامه نی بلکه برای رقیبان (مرد)
ارتباط داده اند) .کاندیدان دیگر گفته اند که آنها بایددر برابر شایعات بی جاو بد رفتاری بعضی مردم با آنها در هنگام انتخابات ،سازگاری میکردند.
با اینکه این نوع سرزنش و انتقاد ها در فضای عامه سبب کاهش احساسات شده،اما چنین انتقاد ها مفاهیم جدی میداشته باشند .طوریکه کاوکه در والیت بلخ
میگوید« :یکی دیگر از کاندیدان بسیار جوان و مقبول بود ،به همین خاطر مردم راجع به وی گپ میزدند .بعضی ها گفتند که حتی پس ازینکه در انتخابات موفق
نشد و خواست که دوباره دروس خود را در پوهنتون پیش ببرد ،آنان وی را در پوهنتون اجازه ندادند .کاندیدان زن به این نوع سوء استفاده ها مواجه میباشند».
این بی میلی در اشتراک زنان در زنده گی سیاسی قسم ًا ارتباط به این میگیرد که اشتراک سیاسی زنان به نوعی «غیر اسالمی» پنداشته میشود .ولی تنها
شمسیه بطور واضح گفته است که توسط مال های متعصب مورد حمله قرار گرفته است و این حمله در والیت خودش زمانیکه کمپاین میکرده اتفاق افتاده
است ،نی در شهر کابل .برعالوه ،در حالیکه یک تعداد کم از اشتراک کننده گان محل از موجودیت چنین پنداشت های در منطقه شان صحبت کرده اند ،ولی
تنها دو نفر از آنها در چنین مصاحبه از آن بد رفتاری ها عم ً
ال یاد آوری کرده اند .با آنکه نتیجه گیری موثق بخاطر وسعت این مطالعه درینجا صورت گرفته
نمی تواند ،این نشان میدهد که مخالفت های واضح مذهبی در برابر کاندیدان زن در والیاتی که این تحقیق در آن انجام شده در حال کاهش است.
شاید که ظاهراً شک و تردید های گسترده رای دهندگان مرد در برابر کاندیدان زن و کمپاین های انتخاباتی آنها بیشتر از نظر عملی وسیع و زیان آور بوده
است ،نه از نگاه محافظه کاری اجتماعی .به نظر میرسید که این کار بخاطر صورت میگرفت که مردم فکر میکردند که زنان منابع کافی در دسترس نداشتند
و بن ًابه مقایسه مردان نمی توانستند تا خدماتی را برای مردم انجام دهند و قسم ًا با این پنداشت که زنان در سیاست در سطح ملی که ک ً
ال توسط
مردان تسلط شده است ،موثرانه از آنان نماینده گی کرده نمی توانند .بی میلی مردان درین که کاندیدان زن را جدی بگیرند بطور وسیع در تمام ساحات این
تحقیق مورد بحث قرار گرفت ،آنان گفته اند در جلب و جذب مردان دیرباور در جریان کمپاین های انتخاباتی خود به مشکالت زیاد روبرو شده اند:
در جلسات کمپاین های انتخاباتی خود ،زنان حد اکثر پنج تا شش فامیل را جمع می کردند ،آنان نمی توانستند تا  2،000الی  3،000نفر را در سخنرانی های
خود گرد هم آورند .دسترسی آنها محدود بوده است.
— —یک مرد کهن سال و بی سواد ،ولسوالی گلدره ،کابل
در جریان کمپاین ،مردان در جلسات کمپاین های انتخاباتی زنان اشتراک نمی کردند ،اما این بسیار خوب بود که زنان در جلسات کمپاین مردان اشتراک می کردند.
— —یک زن جوان و تعلیم یافته ،ولسوالی بامیان ،بامیان
تعداد زیادی از مردم در باره ای پوستر ها/عکس ها زنان در داخل شهر فکاهی می ساختند .بعضی از مردم می گفتند زنان که عکس های خود را در سرک های نصب
میکنند ،در واقع آنان مردان را دعوت میکردند تا شب را با آنان سپری نمایند.
— —زن جوان و تعلیم یافته ،دشت برچی ،بامیان
مردم ما هنوز هم قبول نمی کنند که زنان میتوانند بعنوان کاندید در انتخابات اشتراک نمایند.
— —مرد جوان و تحصیل کرده ،ولسوالی شورتپه ،والیت بلخ

بطور عموم تیم تحقیق این اداره از طریق مشاهدات غیر رسمی خود از سراسر ساحات تحت مطالعه این تحقیق دریافت نموده اند که بعضی از مردان
ساحات متذکره احساس میکردند در حالیکه زنان باید حق رای دهی را داشته باشند ،ولی انتخابات جزء از رقابت میان مردان و زنان بوده است.
بر اساس گفته های سه نفر از کاندیدان که این واقعیت حتی برای نخبه گان و تعلیم یافته گان مرد یعنی کسانی که باید درک بهتر میداشتند ،بد تر بوده است« .فکر
میکنم که مشکل بزرگ این است که مردان تعلیم یافته نیز نمیخواهند تا وضعیت زنان بهبود یابد و آنان در انتخابات اشتراک نمایند ».گفته های یکی از اعضای شورای
والیتی در کابل« .آنان برای مردم ما میگویند :ما دیموکراسی داریم و زنان میتوانند اشتراک نمایند ،اما در جلسات خصوصی میگویندکه خوب نیست تا برای زنان فرصت
داده شود -اگر به آنان صالحیت بدهیم ،ما هیچ وقت نتیجه آنرا نخواهیم دید ».طوریکه یک تن از کارمندان موسسه بین المللی توضیح کرد که اگرچه مردان تحصیل
کرده از روی چاپلوسی از اشتراک سیاسی زنان در انتخابات صحبت میکنند ،اماهیچ وقت این به معنی پشتیبانی عملی آنها از زنان نبوده است .در نتیجه ،جلسات
مردان نا وقت در نیمه های شب دایر میشد طوریکه بنابر محدودیت های فرهنگی و اجتماعی زنان پس از ناوقت های شب در آن جلسات اشتراک کرده نمیتوانستند،
و یا در انتخابات که در جریان ایام عید تنظیم میشد و زنان بنابر مسئولیتها و کارهایکه بخاطر آماده گی عید میداشتند در آن انتخابات اشتراک کرده نمی توانستند.
به نظر میرسداین نوع چالشها دو نوع پاسخ های روشن را در میان کاندیدان زن بوجود آورده است .یکی شامل تالش برای تحت نفوذ قرار دادن تعصبات مذهبی و فرهنگی
علیه آنان بوده که توسط خود شان از طریق ایفای نقش مذهبی و سنتی در هنگام تدویر کمپاین های انتخاباتی شان ،گرفته میشد .پنج نفر از کاندیدان کامیاب در انتخابات
یعنی (عقیله حسینی و صفورا الخانی از بامیان ،و فوزیه ناصریار گلدره ای ،انیسه مقصودی و ربابه پروانی از کابل) و دو تن از کاندیدان ناکام در انتخابات (یعنی فهیمه و مکی
جان از کابل) گفته اند که تالش کردند تاحمایت مال امامان و رهبران مذهبی را کسب نمایند .در بعضی موارد آنان اعتبار مذهبی خود را از طریق تدویر جلسات کمپاین شان در
بین مساجد تقویت نموده اند .شینکی کروخیل نیز توضیح کرده است که چگونه در هنگام سفرهایش به خارج از کابل با پوشیدن لباس های با حجاب خود را آماده سفر میساخته
تا در ولسوالی ها کمپاین نماید (با وجودیکه نامبرده یک مدافع حقوق زنان در کابل بوده است) ،در حالیکه شکیبا شکیب در والیت بلخ نیز بطور ستایش آمیز ازینکه اعضای
پارلمان در والیت کابل تالش کرده اند تا با ترس اینکه اشتراک سیاسی زنان سبب از بین رفتن نورم های جندر میگردد را به چالش کشانده اند و آنانیکه با استفاده ازین شعار
که «چادری دریجه ای قدرت است» را استفاده نموده اند .مهم است تا در نظر داشت که استفاده از چنین روش ها توسط زنان مختلف چیزهای متفاوت را نشان میدهد .برای
بعضی ها ،مث ً
ال کروخیل ممکن یک استراتیژی عملی بوده باشد؛ برای دیگران ،ممکن نشان دهنده باور های مذهبی شان باشد؛ و در بعضی موارد ممکن ترکیب ازین دو باشد.
روش دوم شامل این تالش ها بود تا خالء قدرت و منابع که بین کاندیدان مرد و زن وجود داشت را ُپر نماید ،از طریق تالش برای ساختن یک تصور صادق و تالش برای
اداره ای توقعات رای دهندگان .در سراسر این والیات ده نفر از کاندیدان کامیاب و یک نفر از کاندیدان ناکام بطور مشخص گفته اند که آنان «وعده های دروغین» نکرده
حقوق مساوی ،اما فرصتهای نابرابر
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بودند که به نظر آنها در میان رای دهنده گان در انتخابات سال  2005 – 2004میالدی نارضایتی گسترده ای را در میان مردم ایجاد کرده بود .چندین
نفر ازین کاندیدان گفته اند که آنها با رای دهندگان به جزئیات راجع به نقش پارلمان و شوراهای والیتی برای اینکه با این مفکوره که انتخابات برای
انتخاب عرضه کننده گان خدمات قدرتمند است ،را به چالش بکشانند .برای شینکی کروخیل و صفورا الخانی این روش شامل برگزاری جلسات بدون آشکار
دایر کرده تا یک انتقاد ضمنی در برابر مهمانی دادن ها ضایع در کمپاین های اعالم کرده باشند .شواهد از ساحات مورد مطالعه به ویژه یکاولنگ و گلدره
نشان میدهد که این روش از احساس رای دهنده گان که زنان را بعنوان افراد صادق که در فساد غرق نیستند ،استفاده کرده است (بخش  4.2را ببینید).
جای تعجب است که تعداد کمی از اشتراک کننده گان این تحقیق گفته اند که کاندیدان به رای دهنده گان زن توجه کرده اند .در حالیکه
چندین تن از کاندیدان به شمول صفورا الخانی در بامیان و فوزیه ناصریار گلدره ای در کابل جلسات مختص با زنان داشته اند ،تنها عقلیه
حسینی در بامیان ،شینکی کروخیل در کابل و شکیبا شکیب در والیت بلخ گفته اند که آنان با رای دهنده گان زن بطور مشخص بعنوان
یک گروه رای دهنده گان مجزا بحث کرده اند .این قسم ًا ارتباط به این واقعیت میگیرد که اجندای حقوق زن هم با حزب دیموکراتیک
خلق و نیز با مداخالت بین المللی درین کشور ارتباط دارد ،و اغلب ًا به آن بعنوان تالش های خارجی برای تحت تاثیر قرار دادن هویت
فرهنگی و مذهبی این کشور یاد می کردند .این ارتباط توسط یک مرد کهن سال و پشتون از ولسوالی گلدره چنین توضیح گردید:
زنان نمی توانند صاحب مردان باشند ،ولی مردان میتوانند صاحب زنان باشند .بطور مثال ،من در قریه کار های مختلف می کنم و آنقدر مصروف هستم
که به مشکل می توانم با تمام آنها برسم .اما زنان این کار را کرده نمی توانند .مردمان تعلیم یافته ،کشور ما را خراب کردند .اکثر از آنها کمونیست ها بودند.

بنابرین احتمال دارد که کاندیدان زن عموم ًا برای اخذ یک موقف بسیار آشکار و داشتن اجندای فمینیست خودداری کرده اند .از ترس اینکه مبادا حوزه های انتخاباتی مهم
را از دست بدهند (از هر دو جنس مرد و زن) ،و یا اینکه ممکن بعنوان افراطی ها و یا آله دست خارجی ها توسط مخالفین سیاسی شان متهم شوند و از مشروعیت بی افتند.
اما معلومات از ساحه یک مانع و چالش دیگر را نیز نشان میدهد :بر عالوه رد زنان بعنوان کاندیدان ،به نظر میرسد که بسیاری از مردان اعضای
زن فامیل خود را منحیث فعالین سیاسی نپذیرفتند .هر چند یک تعداد کم از اشتراک کننده گان زن این تحقیق گزارش داده اند که عم ً
ال از رای
دادن منع شده اند و یا مردان آنهاگفته اند که چگونه رای بدهند .این آن واقعیت را میپوشاند که با وجود تمام مقاصد و مرام ها ،زنان بطور
بسیار سیستماتیک از جریان زنده گی سیاسی محروم نگهداشته شده اند .زنان اغلب ًا گفته اند که مردان در هنگامیکه در خانه بودند نخواسته
اند تا روی مسایل سیاسی با آنان بحث نمایند و یا اینکه چگونه آنان را از اشتراک در کار گاه های آموزشی و آگاهی عامه که توسط کمیسیون
مستقل انتخابات دایر میشد ،باز داشته اند و یا بنابر مشغولیت های فراوان داخل خانه نتوانسته اند که در آن برنامه ها اشتراک نمایند .بر عالوه،
تعداد کمی از اشتراک کننده گان زن گفته اند که در جلسات شورا و یا بعضی جلسات که اشتراک کننده گان مرد توضیح داده اند برای تصمیم
گیری جمعی که از کدام کاندیدان حمایت نمایند ،دایر میشد ،اشتراک نموده اند .در نتیجه ،کار و تالش برای کسب حمایت از رهبران مرد در
مناطق و کسب حمایت های گروهی از رای دهندگان – طوریکه این در مورد فوزیه ناصریار گلدره ای و شریفه شیرزاد اهلل داد در کابل همین
طور بود – احتما ًال در روند موفقیت در انتخابات به مقایسه اینکه رای دهندگان را در سطح محل هدف قرار داد ،روش واقع بیبنانه تر بوده است.

نقش احزاب سیاسی
در حقیقت اینکه هفت نفر از جمله  15نفر کاندیدان کامیاب به شکلی از اشکال با احزاب سیاسی ارتباط داشته اند (برخالف اینکه دو نفر از
کاندیدان ناکام به احزاب سیاسی ارتباط داشتند) نشان میدهد که حمایت احزاب از آنها میتواند عامل مهم و کمک کننده در انتخابات باشد.
بخصوص برای کاندیدان کامیاب شورای والیتی کمک های مالی که احزاب سیاسی برای آنها آماده می ساخت مهم بوده تا آنان را در قسمت
اینکه کمپاین های مناسب و کافی دایر نمایند کمک نمایند ،در حالیکه در والیت بلخ وابسته گی به احزاب بزرگ و قومی بطور واضح برای اعضای
پارلمان زن یک امتیاز برای مذاکره کردن (یا منازعه) روی بیالنس قدرت در آن والیت بوده است .در حالیکه صفورا نیازی در والیت بلخ آزادانه
از ارتباط خود با حزب جمعیت– صدیقه نیز  -توضیح نموده که تالش های ناشایسته ای حزبش تا از وی بعنوان گروگان استراتیژیک استفاده
نماید ،آزادانه صحبت نموده اند ،متباقی یا اینکه در باره ارتباطات حزبی شان ساکت بوده اند و یا اینکه تالش کرده اند آن را ناچیز قلمداد نمایند:
من عضو حزب دیموکراتیک افغانستان هستم ،اما من از آن حزب معرفی نشدم تا به سیاست قدم بگذارم؛ من یک کاندید مستقل میباشم.
— —تورپیکی نوابی ،عضو شورای والیتی ،والیت کابل
من کاندیدای حزب وحدت میباشم ،اما این به این مفهوم نیست که من برای آنها کار میکنم ،فقط اینطور است که همه ما این حالت ها را میدانیم
که ما را وابسته می سازند و ما باید حمایت کسی را با خود داشته باشیم.
— —انیسه مقصودی ،عضو شورای والیتی ،والیت کابل
شوهرم عضو حزب جمعیت بود ...اما من یک کاندید مستقل بودم{.هرچند که نامبرده روی ورقه های رای دهی طور لست شده بود که عضویت یک
حزب سیاسی کوچک را داشته است.
— —فوزیه ناصریار گلدره ای ،عضو پارلمان ،والیت کابل
من عضو انسجام ملی بودم ،اما کاندیدای حزب نبودم ،کاندید مستقل بودم.
— —صفورا الخانی ،عضو پارلمان ،والیت بامیان

با در نظرداشت اینکه بسیاری از افغانها در برابر احزاب سیاسی خصومت نشان میدهند،این نوع تمایل ها قابل درک می باشند.مردم افراط گری های دوران کمونیست ها و
نیز هرج و مرج های جنگ داخلی را به احزاب سیاسی نسبت میدهند .ولی این حالت روابط مشخص میان کاندیدان زن و حامیان حزب شان را ازین دیدکه کاندیدان
در عوض آن کمک ها باید برای حزب خود چی خدمتی را انجام دهند ،نامعلوم بوده است .درین زمینه تحقیقات متمرکز دیگر روی این موضوع الزم میباشد.
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امنیت :واقعیت ها و پنداشت ها
از جمله تمام کاندیدانی که در این تحقیق مصاحبه شدند ،تنها عقیله حسینی از والیت بامیان و شینکی کروخیل از والیت کابل گفته اند که در حاالتی مواجه شده اند
که زنده گی آنهادر خطر بوده است .در هر دو مورد به نظر میرسد که آنان آن تهدیدات و خطرات را با ارزش میدانستند طوریکه با قبول آن خطرات آنها توانسته اند
آرای بیشتری را به مقایسه کاندیدانی که خود را در این حاالت قرار نداده بودند ،به دست آورند .شمسیه و پلوشه هر دو گفته اند که مورد اذیت قرار گرفته و حتی شب
نامه های تهدید آمیز را از طرف رقیبان شان دریافت کرده اند ،در حالیکه گاللی نورصافی از کمپاین نمودن بنابر خراب بودن اوضاع امنیتی در منطقه خود بازمانده بود.
ولی هیچ یکی دیگر از اشتراک کننده گان این تحقیق نگفته اند که شخص ًا به مشکالت امنیتی مواجه شده اند .با در نظرداشت اینکه سه والیت مورد مطالعه نسبت ًا با
ثبات بوده است ،شاید که خیلی قابل تعجب نبوده باشد .ولی زمانیکه از آنها پرسیده شد که عمده ترین چالش که کاندیدان زن با آن مواجه بودند ،چه بود؟ بسیاری از
کاندیدان همچنان عالقه داشتند تا امنیت را در کل بعنوان یک چالش اساسی یاد آوری نمایند ،هر چند که آن یک چالش عمده برای شخص خود آنها نبوده است .در
مورد دو نفر از کاندیدان ناکام در والیت کابل ،نبود «امنیت» به نظر میرسید که کدام تهدید را به آنان مواجه نساخته بود .بن ًا مهم است تا در نظر داشت در حالیکه در
بسیاری از نقاط کشور امنیت یک تهدید جدی و نا مناسب برای کاندیدان زن تلقی میگردید ،به نظر میرسید که ازین ناحیه نیز میان پنداشت و تجربه شخصی اشتراک
کننده گان این تحقیق تفاوت وجود دارد.طوریکه در فوق گفته شد ،تهدید نا امنی نیز می توانست توسط افراد و یا گروه ها که در اصل با شورشی ها در ارتباط نبودند،
بعنوان یک وسیله سیاسی استفاده شود تا مخالفین قوی خود بخصوص زنان را بترسانند.

آموزش و تامین روابط
بیست نفر از کاندیدان که برای این تحقیق مصاحبه شدند بعضی از برنامه های آموزشی را در هنگام انتخابات گرفته بودند (پنچ نفری که ازین آموزش ها مستفید نشده
بودند شامل دو نفر کاندید های ناکام بوده است) .و در مورد  16نفر از اشتراک کننده گان این تحقیق ،این برنامه های آموزشی توسط انستیتوت ملی دیموکرات تنظیم
یافته بود ،یک تعدادی هم گفته اند که از کمیسیون مستقل انتخابات ،وزارت امور زنان و یک تعداد از موسسات غیر دولتی بین المللی و چند ملیتی کمک گرفته بودند.
اکثریت از اشتراک کننده گان این تحقیق که در برنامه های آموزشی انستیتوت ملی دیموکراتیک اشتراک کرده بودند ،احساس میکردند که آن برنامه های آموزشی
مثبت بودند ،در بعضی موارد به آنان این فرصت داده شده بود تا بیرون رفته و به طور درست با رای دهندگان ارتباط بر قرار نمایند .طوریکه یک تن از اعضای شورای
والیتی از والیت بلخ گفت« :آنها گفتند که نصب کردن تصاویر بسیار موثر نبوده است -ما باید میرفتیم و با مردم رو در رو صحبت میکردیم .به همین خاطر من در جاه
های مختلف رفتم و حتی از چهاربولک و شولگره رای گرفتم {این دو ساحه نسبت ًا مکان های نا امن تلقی میگردیدند}»
یک تعدادی از شکایات در قسمت زمان برنامه های آموزشی بوده است – سه نفر از اشتراک کننده گان می گفتند که این برنامه ها میبایست بسیار وقت تر آغاز میشد
تا اینکه برای آنها وقت کافی میبود تا آنچه را که آموخته بودند در عمل تطبیق میکردند .شکایت دیگر آنان در رابطه به نامناسب بودن محتوای آموزش ها با شرایط
افغانستان بوده است .سه نفر از اشتراک کننده گان این تحقیق استدالل کرده اند که آموزش ها بشکل مناسب آن با فرهنگ افغانستان هماهنگ نبوده است {هرچند
که دو نفر از آنها در واقع در جلسات آن برنامه ها نرفته بودند و بر اساس شایعات صحبت میکردند} .یک نفر از کاندیدان ناکام در انتخابات پارلمانی از والیت کابل
گفته است مشکل اساسی این فرضیه بوده که آیا انتخابات افغانستان طوریکه پالن شده بود میتوانست کارا باشد یا خیر« :آنها عین میتود ها را که در کشور های خارجی
استفاده میشد ،استفاده کرده اند ....در افغانستان ،چالها و نیرنگ ها و ناشفافیت های زیادی داریم .انتخابات بطور شفاف کار نمیکند».
همچنان طوریکه اشتراک کننده گان این تحقیق گفته اند ،کارگاه های آموزشی در واقع تنها وقتی بوده که کاندیدان زن از آن طریق با یک دیگر روابط تامین میکردند.
به نظر میرسد که خارج ازین جلسات دید و بازدید ها میان کاندیدان زن در پائین ترین حد بوده است .منتها ،اشتراک کننده گان این تحقیق توضیح داده اند که چگونه
آنها خود را از دیگر کاندیدان در والیت خود دور نگهداشته تا مبادا که آنها بعضی از مزیت ها را از دست بدهند .و در نهایت روابط باعث ضدیت های تلخ خواهد شد.
ولی برای دو تن از اشتراک کننده گان ،سهمگیری در جلسات آموزشی فرصت های با ارزشی را برای ساختن روابط با دیگر کاندیدان مساعد ساخته تا تجارب خود را
با هم شریک سازند .برای یک نفر عضو شورای والیتی در کابل ،آنها نیز فرصت های کمیابی را برای دید و بازدید با اعضای پارلمان مساعد ساخت .کسانی که خیلی
خوشحال بودند تا آموخته های خود را از انتخابات گذشته با آنان شریک بسازند .این نشان میدهد که گسترش شبکه های سراسری زنان در سطح والیت میتواند یک
حرکت با ارزش برای انتخابات در سال های آینده تلقی گردد؛ چراکه آنها برای کاندیدان این زمینه را مساعد میسازد تا روابط قوی ًا مولد و موثر را با هم بسازند بدون
اینکه از طرف یک دیگر خود احساس ترس نمایند.

ساخت یک کاندید زن و موفق
در پروسه سیاسی کنونی افغانستان حمایت و پشتیبانی در انتخابات نه تنها از طریق درخواست و مراجعه به ایدیولوژی های مختلف (و یا ارتباطات موازی) به دست میاید ،بلکه
از طریق توانائی برای بسیج موثرانه شبکه ها و بالک های حمایتی که به نظر میرسد روی مسایل محلی ،حمایت ،دودمان و اقارب و یا قومیت (ارتباطات عمودی) می چرخد،
نیز کسب میشود .صرف نظر از مسئولیت های قانونی اعضای شورای والیتی و یا اعضای پارلمان ،جلب حمایت این شبکه ها و افراد یا گروه های بانفوذ در مراکز آنها هنوز هم
بطور گسترده ارتباط میگیرد به ارایه این توانائی که بتوانند از آنها حمایت نماید و اینکه بتواند منافع آنها با دیگر گروه های رقیب افزایش یابد.
برای اکثریت از کاندیدان زن که درین تحقیق با آنها مصاحبه شده است ،کامیابی و یا ناکامی به این دو چیز ارتباط میگرفت که آیا آنان به شبکه های ارتباطی دسترسی داشته اند
و دیگر اینکه آیا آنها به توقعات و خواست های مردم پاسخداده می توانستند .اساس ًا انجام چنان کاری ارتباط به دسترسی به منابع؛ ارتباط به یک حزب سیاسی و یا خانواده های
ُپر قدرت و روابط و تعامل در گذشته با همان ساحه و یا گروه ها ،داشته است .در حالیکه دینامیک های والیات متفاوت بوده است – مث ً
ال نفوذ احزاب سیاسی به ویژه در والیت
بلخ بزرگ جلوه میکرد ،در حالیکه در والیت کابل منظره شکننده سیاسی آن به این مفهوم بوده که کاندیدان تمایل داشتند تا روی شبکه ها و محالت کوچک و مجزا تمرکز
نمایند -کاندیدان برنده در مجموع اکثراً به ترکیبی ازین سه ویژه گی مهم اتکاء کرده اند .سوابق و اسناد کاندیدان ناکام در انتخابات که فقط یکی و یا دیگر ازین مشخصه ها
را داشته اند درین زمینه قابل توضیح می باشد :فهیمه و انارکلی هنریار در کابل نتوانستند تا با استفاده از تحصیالت زیاد ،و تجربه کاری مسلکی خود و از شهرت خود با جامعه
مدنی استفاده نمایند و آرای کافی را بدون ارتباط با فامیل های با نفوذ و یا ارتباط با محالت بزرگ به دست بیاورند؛ عین چیز در مورد زرغونه نیز صدق میکند؛ و کاندیدان ناکام
کسانیکه تالش کرده بودند تا درمناطق کمپاین نمایند یافته بودند که عدم دسترسی شان به منابع و روابط فعال فامیلی – اقارب شان به نظر نمی رسید که زیاد بوده باشند – آنان را
ناتوان مانده تا بزرگ ساالن و یا مردم محل را در کل متقاعد بسازند که آنهامیتوانند مسئولیتهای خود رابعنوان وکیل و یا نماینده آنها به خوبی انجام دهند.
حقوق مساوی ،اما فرصتهای نابرابر
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تاثیر اشتراک در انتخابات باالی زنده گی کاندیدان
نسبت ًا تعداد کمی از کاندیدان که برای این تحقیق مصاحبه شدند بدین باور بودند که اشتراک در انتخابات بطور جدی باالی زنده گی آنها تاثیرات منفی گذاشته است .یکی از
کاندیدان ناکام از انتخابات پارلمان از والیت کابل یعنی(پلوشه)ادعا کرده که تهدید های مرگ و خشونت که او در جریان انتخابات با آن مواجه بوده و وی آنرا به مخالفین سیاسی
خود که تالش میکردند آراء او را دزدی نمایند نسبت میدهد ،سبب شده که او همیشه در ترس زنده گی نماید .او گفت که میخواهد برای پناهنده گی سیاسی به ایاالت متحده امریکا
درخواست بدهد .یکی دیگر از کاندیدان نا موفق انتخابات پارلمانی از والیت بلخ توضیح داده که کمپاین در انتخابات تاثیرات منفی را باالی زنده گی او گذاشته است طوریکه گفته:
الزیاد آزادی داشتم ،به آسانی میتوانستم به دیگر ولسوالی ها بروم ،اما فع ً
قب ً
ال من محدود هستم .من یک برنامه انکشافی برای مردم ولسوالی چمتال داشتم ،اما اکنون در آنجا رفته نمی
توانم .بسیار ناراحت شدم زمانیکه مردم آنجا گفتند که «تو نباید اینجا بیای چراکه برای تو خطرناک است ،احتما ًال تو را میخواهند بکشند ».بعضی وقت ها دوستانم با من شوخی میکنند:
«اگر طالبان دوباره کنترول افغانستان را به دست گیرند ،اول تو را خواهند کشت ».تمام اینها باالی من تاثیر میگذارد .من را از طریق تلفون تهدید کرده اند .من آنها را به هیچ کسی
و یا سازمانی معرفی نکردم ،چراکه میدانم این نهاد ها از من محافظت کرده نمی توانند .فقط اوالد هایم را از مکاتب رسمی و دولتی بیرون کرده و شامل مکاتب خصوصی ساختم.

ماسوای این دو مورد خاص ،سه نفر دیگر از کاندیدان (تمام ًا در کابل :یک نفر عضو شورای والیتی ،یک نفر کاندید ناکام انتخابات شورای والیتی ،و یک نفر کاندید ناکام انتخابات
پارلمانی) گفته اند که هنوز هم به مشکالت مالی که به اثر اشتراک به انتخابات با آن مواجه شدند ،فایق نیامده اند – به اثر اشتراک در انتخابات دو نفر آنها هنوز هم مقروض بوده
اند .یک اقلیت کوچک از کاندیدان کامیاب از سراسر والیات ،به شمول دو نفر از سه نفر اعضای پارلمان در بلخ نیز در مورد مقدار کار و مسئولیت در زمان اجرای وظیفه صحبت
کرده اند ،که آنها را از ارتباطات فامیلی و دوستان شان جدا ساخته بود .و نیز این احساس ناتوانی را داشته اند که نتوانسته اند به آرزو های خود برسند .طوریکه این گفته از شینکی
کروخیل واضح می سازد که گرفتن مسئولیت های عامه بعنوان یک عضو پارلمان و یا عضو شورای والیتی برای بعضی از زنان جایگزین مسئولیت های خصوصی آنها بعنوان
زن ،مادر ،خواهر و یا دوستان شده است:
از زمانیکه من در انتخابات و پارلمان اشتراک نموده ام ،دوستان بسیار نزدیک خود را ندیده ام .حتی مالقات شخصی نیز با آنان نداشته ام .بعضی وقت ها خواهرم میگوید« :تو
به مانند یک مرد شدی! ما تو را حتی به مهمانیها و یا دیگر محافل نمی بینیم».

نسبت ًا تاثیرات کمی که این انتخابات باالی زنده گی اشتراک کننده گان این تحقیق داشته است احتما ًال و قسم ًا بخاطری بوده است که آنان در مناطق نسبت ًا کمتر محافظه کار و
شهری بوده کمپاین میکردند ،در چنان مناطق اشتراک زنان در زنده گی عامه تا حدی ،به اندازه زیاد مورد تحمل بوده است .برخالف ،کارمندان موسسات غیر دولتی در کابل از
مثال زنان در دیگر والیات که اشتراک در کمپاین در بعضی ساحات برای شان بسیار خطرناک میبود ،صحبت کرده اند .یکی از آنها گفته است که یک مورد بوده که شوهر یک
نفر کاندید ناکام در انتخابات ،او را طالق داده است ،فرزندان خود را گرفته و حتی زن سابق خود را در محکمه کشانده تا پولی را که برای کمپاین های او به مصرف رسانده از او
واپس بگیرد .یکی دیگر از کاندیدی گفته است پس ازینکه به انتخابات خود را نامزد کرده بود توسط یک گروپ مردان بر وی تجاوز شده است (به شمول شوهرش) .مهم است
تا بخاطر داشت که بحث روی مشکالت فامیلی هنوز هم در افغانستان بعنوان یک تابو شمرده میشود؛ این واقعیت که هیچ یک از کاندیدانی که برای این تحقیق مصاحبه شدند
مسئله خشونت های داخلی و خانواده گی را که بر اثر نامزدی آنها ایجاد شده باشد ،مطرح نکردند .این مطرح نکردن به این معنی نیست که چنین خشونت های اتفاق نیافتده است.
طوریکه یکی از کارمندان بین المللی در کابل چنین توضیح نموده است:
برای بعضی از زنان که در پارلمان و یا وزارت های دولتی کار می نمایند ،خشونت {که از طرف شوهران خود می بینند} یک مشکل عمده است.
حتی مردان {در موسسات که برای آنها کار می نمایند} بطور کامل این را منکر میشوند .این یک پنهان کاری آزاد است {یک سیاست مدار مشهور
زن} توسط شوهرش لت و کوب شده بود ،حتی در زمانیکه ایفا وظیفه میکرد .فکر میکنم که مهم است تا این موضوع را مورد توجه قرار داد.

اما بطور اوسط ،اکثر از کاندیدان درین تحقیق احساس میکردند که تجارب آنها از اشتراک در انتخابات مثبت بوده است .هفت نفر از کاندیدان کامیاب و سه نفر از کاندیدان ناکام
احساس میکردند که اشتراک در انتخابات سبب شده تا آنان در میان منطقه و فامیل شان از احترام بیشتر برخوردار باشند .شش نفر دیگر از کاندیدان کامیاب و سه نفر از کاندیدان
ناکام توضیح داده اند که چگونه اشتراک در انتخابات دید آنها راوسیع ساخته است .چندین نفر توضیح داده اند که چگونه جهان کوچک داخل خانه و یا محیط کاری شان مانند
مکتب به یک فضای بسیار وسیع و باز از طریق اشتراک در انتخابات تبدیل شده است که اکنون از شبکه های ارتباطی بهتر برخوردار اند و به مهارت ها و دانش جدید دسترسی
پیدا کرده اند .مرتبط به این ،چندین نفر از کاندیدان ناکام در رابطه به اینکه چگونه تجربه انتخابات اعتماد به نفس آنان را افزایش داده صحبت کرده اند (سه مورد) و برای آنان
الهام داده است تا در فعالیت های زنده گی عامه فعالتر شوند:
در واقع ،زمانیکه از من خواستند تاخود را نامزد انتخابات کنم ،دیدم که این یگانه راه است که می توانستم برای مردم کار کنم .می خواستم که صدای زنان را برای دولت برسانم
و حقوق زنان فقیر و بیوه را برای شان بگیرم .بخاطریکه دیدم که هیچ کسی به فکر حقوق مردم فقیر نیست .خودم یک شخص فقیر بودم و من آن را درک کرده می توانم.
— —صدیقه ،کاندید ناکام در انتخابات شورای والیتی  ،2009والیت بلخ
خوشحالم که در انتخابات اشتراک کردم .چراکه قب ً
ال معلم بودم و جهان من بسیار محدود بود ،فقط مکتب ،خانه و دیگر جاه های که زنان کار میکردند .پس ازینکه در انتخابات اشتراک
کردم ،در مناطق مختلف کمپاین کردم .احساس کردم که باید فعالیت های خود را تمدید میکردم تا روابط بیشتر با مردم محل میساختم ،چراکه داشتن روابط بسیار مهم است تا خود را برای
مردم معرفی نمائیم .قبل از انتخابات ،من فقط با شاگردان و همکاران خود در تماس بودم .اکنون روابط بسیار زیادی دارم با کاندیدان و مردم آن مناطقیکه من در آنجا کمپاین کرده بودم.
— —مینه ،کاندید ناموفق شورای والیتی  ،2009والیت کابل
این انتخابات باالی زنده گی شخصی من تاثیر داشته است – برای کمک به مردم ،بسیار قوی شدم .تصمیم گرفتم که باید در تمام کشور در یک موقف بهتر کار نمایم و من اعتماد به نفس
پیداکردم.همچنانشکستدرانتخاباتراصمیمانهپذیرفتموخودازکمبودیهاوضعفهایمباخبرشدم–آنهارامیشناسموبهآنرسیدهگیمیکنم.میبایستجدیتردرانتخاباتکمپاینمیکردم.
— —فهیمه ،کاندید ناکام انتخابات پارلمانی  ،2005والیت کابل

ولی این نوع احساس لزوم ًا به این مفهوم نبوده است که در دوره های دیگر انتخابات به رقابت بپردازند .در حالیکه فهیمه الزم نمی دید تا در انتخابات دوباره اشتراک نماید ،نامبرده
در حال حاضر خدمات خوبی را در وظیفه کنونی اش در وزارت زنان انجام میداد .مینه نظریات چهار نفر دیگر از کاندیدان را ارایه کرده طوریکه نفرت و بیزاری او از موجودیت فساد
سیستماتیک در پروسه انتخابات سبب شده تا نامبرده برای همیش از سیاست دست بکشد.
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توجه روی رای دهنده گان زن در افغانستان بعنوان کسانی که همیشه قربانی اند ،بوده است .مطالب زیادی در باره مشکالت آنها در هنگام رای دهی و اشتراک در انتخابات نوشته
شده است ،طوریکه در فصل  2توضیح گردید .حتی بعضی سازمان های تمویل کننده به این فکر اند که روی همه باید رای دهنده گان زن مورد حمایت قرار گیرند.با اینکه این
حکایت بعضی از واقعیت های مهم را توضیح میدارد ولی این نیمی از داستان است .حضور زنان در پای صندوق های رای دهی نمایانگر بخش از پیروزی آنها در برابر رنج ها و درد
ها که دیده اند ،میباشد.
درین تحقیق که مسلم ًا در باثبات ترین و شهری ترین والیات افغانستان انجام یافته است ،رای دهندگان مرد بطور کل دید مثبت به طرف رای دهندگان زن داشته اند و آنها مشکالت
بسیار کمی از نگاه امنیت و یا محدودیت های جنسیتی در قسمت حضور یافتن در پای صندوق های رای دهی داشته اند ،و در مجموع هنگامیکه در مراکز رای دهی بودند به رای و
خواست خود رای داده اند .ولی ظاهراً این تصویر نیکو با مشکالت بسیار زیادی از قبیلتهدید حمالت طالبان و یا مالامام های متعصب بوده اند .در حالیکه زنان از نظر تخنیکی اجازه
داشتند که رای بدهند ،صدای آنها از بحث های منطقوی و پروسه تصمیم گیری که عناصر بس مهم روند سیاست های انتخاباتی در شرایط کنونی افغانستان است ،خاموش نگهداشته
شده است .هرچند که آنان به ندرت مجبور نشده اند تا برای کاندیدان مشخص رای بدهند ،اینکه شوهران آنها نخواستند تا روی مسایل سیاسی در خانه با آنها بحث نمایند سبب شده
تا آنان در تالش های خود برای تصمیم گیری خوب برای اینکه برای چی کسی رای بدهند به مشکالت مواجه شوند .و در حالیکه زنان نحوه و چگونگی رای دهی را میدانستند،
کمبود دسترسی آنها به آموزش های رسمی سبب شده تا آنان در رابطه به سیستم سیاسی کشور شان و اینکه این سیستم چگونه میتواند به نیازمندی های آنان پاسخده باشد ،آگاهی
کمتری داشته باشند .به لفظ دیگر ،اص ً
ال زنان بعنوان فعالین سیاسی به جدیت مورد توجه قرار نمی گرفتند.
ولی نباید از این واقعیت که سهم گرفتن در پروسه انتخابات بطور عمیق تاثیرات مثبت باالی شخصیت زنانی که درین مطالعه اشتراک داشتند ،داشته است .هرچند که انتخابات لزوم ًا
باعث شنیده شدن صدای زنان نشده و کدام منافع قابل لمس را برای آنها در پی نداشته است ،روند رای دهی خود یک تائید مهم برای داشتن حقوق برابر و مساوی برای زنان بوده
است ،که باعث افزایش اعتماد به نفس آنها شده و امیدواری آنها برای تغییر وضع موجود آنها رارشد داده است .در قسمت های بعدی این فصل در رابطه به اینکه مردم در رابطه به
زنان بعنوان نامزد و یا رای دهندگان در انتخابات چی تصور داشتند؛ چرا مردان و زنان رای دادند و برای چی کسانی رای دادند؛ و این تصمیم آنها چگونه اتخاذ شده است؛ زنان چگونه
به معلومات دسترسی یافتند؛ سطح آگاهی آنها چی اندازه بوده است؛ دسترسی فزیکی آنها با صندوق های رای دهی چگونه بوده است؛ و اینکه اشتراک در پروسه انتخابات کدام تاثیرات
را باالی زنده گی آنها داشته است ،بحث صورت میگیرد.

4 4.1تصور مردم از زنان بعنوان نامزد و رای دهندگان انتخابات
حد اقل بطور سطحی اکثریت از اشتراک کننده گان مرد و زن این تحقیق در سراسر ساحات تحت مطالعه راجع به اشتراک زنان در انتخابات چی بعنوان رای دهنده و یا نامزد انتخابات
نظریات مثبت ارایه داشته اند .حمایت مردان از رای دهندگان زن توسط این جمله کلی که «زنان نیم از آسمان را دارند» ابراز شده است؛ یک یا دو نفر از اشتراک کننده گان درین
تحقیق تالش میکردند تا این مسئله را بطور دقیق ربط بدهند به عدالت اجتماعی و یا تفسیر قرآن {شریف} از حقوق بشر .برخالف ،تفاوت های زیادی در قسمت اینکه مردمچرا فکر
میکردند که حضور زنان در قدرت خوب است ،وجود داشته است.یک نظر که تقریب ًا همگان به آن معتقد بودند ( 12زن و  3نفر مرد) این بود که تجارب چند دهه گذشته در قسمت
کار زنان در سکتور عامه شواهد کافی است بر اینکه زنان به تناسب مردان بخوبی میتوانند مسئولیت های خود را ادا نمایند .بخاطر توضیح این نظریه ،اشتراک کننده گان این تحقیق
در تمام ساحات چی شهری و چی روستائی بطور منظم نقل قول شخصیت های مشهور زن از جمله شکریه بارکزی ،فوزیه کوفی و والی بامیان خانم حبیبه سرابی را یاد میکردند.
یک تعداد کمی از اشتراک کننده گان این تحقیق نیز در باره این واقعیت که مادر بودن و اداره یک خانواده ،برای زنان مهارتهای سیاسی آموختانده است ومیتوانند در بیرون از خانه
کار نمایند (سه نفر زن و یک نفر مرد)؛ اینکه زنان نسبت به مردان مهربانتر و صادق تر بودند (سه نفر مرد و یک نفر زن)؛ و اینکه زنان مانند اندرا گاندی و مارگریت تاچر خود را در
موقف های رهبری در دیگر کشور ها ثابت کرده اند (یک نفر زن و سه نفر مرد) ،صحبت کرده اند.
نظریات منفی در باره اشتراک زنان در انتخابات در ولسوالی دهدادی و تا حدی هم در دشت برچی تا حدی باال بوده است .در حالیکه فقط سه نفر از اشتراک کننده گان درین تحقیق
بطور واضح گفته اند که زنان بنابر مسایل مذهبی و فرهنگی نباید به هیچ وجه در انتخابات سهم بگیرند ،چندین نفر از زنان و مردان دیگر درین ساحات به موارد اشاره کرده اند که
زنان از اشتراک در انتخابات توسط فامیل های شان منع شده اند .یک تعداد زیادتر از اشتراک کننده گان این تحقیق (پنج نفر مرد و سه نفر زن) بدین باور بودند که زنان نباید در
موقف های قدرت قرار داشته باشند ،مردان به این فکر بودند که اشتراک آنان غیر اسالمی میباشد چراکه فکر میکردند که زنان ذاتا از مردان ضعیفتر و کمتر دانا هستند؛ و زنان بخاطر
اینطور فکر میکردند که زنان همیشه به مقایسه همتا های مرد خود ضعیفتر میباشند .مهم است که بیاد داشته باشیم که اکثریت ازین اشتراک کننده گان درین تحقیق در رابطه به
اینکه زنان رای دهنده باشند ،کدام شکایتی نداشته اند.
هرچند که با تقسیم کردن این مفکوره ها بعنوان مفکوره های مثبت و یا منفی تمام داستان حکایت نمی شود .زیاد امکان دارد که بخصوص بعضی از اشتراک کننده گان مرد درین
تحقیق پاسخ های نسبت ًا مالیمی را برای نفع محققین که توسط یک موسسه خارجی تمویل میگردید ،ارایه نموده باشد.هرچند بزرگتر ازین ،کشیدن خط بین آنانیکه پشتیبان اشتراک
زنان در انتخابات اند و آنانیکه مخالف اند ،این واقعیت را میپوشاند که تفاوت چشمگیربین قبول کردن یا تحمل کردن اشتراک در انتخابات و حمایت فعاالنه از اشتراک زنان و اینکه
بفهمند که اشتراک زنان در انتخابات چی مفهومی دارد ،میباشد .مواردی ازین قبیل مث ً
ال دو نفر مرد از شورتپه ابراز مخالفت با اشتراک زنان در انتخابات بعنوان رای دهنده نکرده اند
ولی گفته اند که نمی دانند که چرا این برای زنان مهم است تا در انتخابات اشتراک نمایند .رئیس شورای در یکاولنگ احساس میکرد که زنان میتوانند رهبران بسیار خوب باشند اما
سرسختانه گفته است که هرگز برای یک زن رای نخواهد داد؛ چندین نفر از زنان گفته اند که باید فقط زنان تعلیم یافته به پست های مهم و بر سر قدرت باشند ،طوریکه یک نفر
مرد از ساحه دشت برچی چنین توضیح داده است:
اسالم میگوید که زنان میتوانند بیرون بروند؛ حتی یک زن میتواند رئیس جمهور و یا عضو پارلمان باشد .اسالم برای زنان نقش بسیار مهم را داده است ،ولی آنها باید مطابق قوانین
مذهبی کار نمایند .یک زن باید حجاب بپوشد ،و به طور غیر مناسب لباس نپوشد .اکنون ما آزادی داریم و زنان نیز .اما از آن میترسم .بعضی از زنان بسیار آزادی میخواهند .آنان
بعضی موارد خاص را مالحظه نمیکنند .اگر طالبان اینجا میبودند ،زنان این کار را کرده نمی توانستند .امیدوار هستم که زنان بسیار زیاد آزادی به دست نیاورند.
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از یک جانب این نظر نشان دهنده تغییر مفکوره اشتراک کننده این تحقیق بوده باشد تا در برابر نماینده گان و یا کارمندان موسسه غیر دولتی آنچه را اظهار نماید که با احساسات
واقعی وی،مطابقت نداشته باشد .ولی با آنهم اینکار ،آن تفاوت را نشان میدهد که ممکن در مواردمتعدد وجود داشته باشد ،مردان اشتراک زنان در انتخابات را از یک طرف در تیوری
میپذیرند ،و از طرف دیگر نیز می پذیرند که اینکارباید با حمایت از حضور واقعی زنان در سیاست و زنده گی عامه نیز همگام باشد.

4 4.2انگیزه برای رای دادن
برای بسیاری از رای دهندگان زن ،اساس ًا اجازه یافتن برای اشتراک در انتخابات خود یک انگیزه برای رای دهی بوده است .پس از سالها دوری از فضای سیاسی (که توسط دولت
از سیاست دور نگهداشته شده بودند) و پروسه تصمیمگیری ها در مناطق شان که بیشتر توسط مردان صورت میگرفت ،بسیاری از زنان انتخابات را یک فرصت سمبولیک ولی
مهم میدانستندتا از آن طریق بتوانند حق خود را یعنی «حق اشتراک کردن و نمایش دادن سهمگیری خوددر انتخابات» را مطرح نمایند (بر اساس گفته های یک تن از زنان کهن
سال از ولسوالی گلدره) .بطور کلی ،اشتراک کننده گان هر دو جنس درین تحقیق غالب ًا توضیح کرده اند که بعنوان افغانهای خوب ،رای داده اند.ولی درین توضیحات که استندارد
به نظر میرسد یک مفهوم دیگر برای زنان نیز وجود دارد .و آن اینست که زنان در هنگام رای دادن نه تنها وظیفه خود را بعنوان یک افغان انجام میدادند بلکه آنان نیز در ساختار
دولتی که به ویژه حقوق برابر و مساوی را برای آنان از طریق ارزش یک رای که معادل ارزش یک رای مرد بوده است ،مساعد ساخته بود ،نیز در انتخابات اشتراک میکردند .بطور
واضح در یکی از بحث های گروهی زنان بیسواد در شورتپه والیت بلخ چنین گفته اند:
1 .1خوشحال هستیم که همانند مردان در انتخابات اشتراک کردیم .خوش هستیم که با هم یکجا در مراکز رای دهی اشتراک کردیم.
2 .2انتخابات باالی زنده گی مردم تاثیر واقعی داشته است؛ اگر دولت زنان را اجازه نمی داد تا در انتخابات اشتراک کنندو اگر تنها مردان را می گذاشت تا اشتراک نمایند،با
اینکار دولت نشان میداد که مردان از زنان قویتر اند .ولی دولت نشان داد که ما یعنی مرد و زن برابر هستیم و با هم یکجا در انتخابات اشتراک میکنیم.
3 .3بسیار خوشحال هستم که هم مردان و هم زنان در انتخابات اشتراک کردند .هیچ فرق بین رای دهندگان زن و مرد نبوده است.
4 .4فکر میکنم که تمام مردم خوشحال هستند که زنان در انتخابات اشتراک کردند .هیچ وقت فکر نکرده ام که با مردان یکسان حق داشته باشم ،ولی اینکار در هنگامیکه
با مردان یکجا در انتخابات اشتراک کردم ،اتفاق افتاد.
در سراسر ساحات تحت مطالعه این تحقیق دیده شده که زنان در والیت بلخ و بامیان با اینکه در موارد زیادی نمیدانستند که برای چی کسی رای داده اند ،بخاطر اشتراک در
انتخابات احساس افتخار و خوشی میکردند.
بطور گسترده زنان گفته اند که آنان بعنوان یک مسوولیت جهت بهبود اوضاع کشور و برای کسب نماینده گی در دولت از ساحات خود ،رای داده اند .هرچند که اشتراک کننده گان
این تحقیق در دهدادی و هر دو ساحه تحت مطالعه گفته اند که زنان فقط برای منافع مادی از کاندیدان ،به آنها رای داده اند .ولی هیچ یکی از اشتراک کننده زن درین تحقیق
نگفته است که آن انگیزه اصلی در اشتراک آنها در انتخابات بوده است .در میان اشتراک کننده گان زن و مرد در تمام ساحات تحت این مطالعه این احساس وجود داشت که این
رویکرد با گذشت چند انتخابات کمتر موثر بوده است و طوریکه در زیر بحث شده است ،چندین نفر از زنان گفته اند که کمک های را از یک کاندید پذیرفته اند ،ولی برای کاندید
دیگر رای داده اند.
ماسوای انگیزه های شخصی شان ،زنان چندین موضوع دیگر را نیز بیان داشتند که آنها را در اشتراک در انتخابات تشویق کرده است .در هر دو ساحه تحقیق در والیت بامیان،
اشتراک کننده گان گفته اند که چگونه مردان به شمول شوهران ،پدران ،بزرگان محل و مالامام هامشخص ًا زنان را تشویق کردند تا از خانه های خود بیرون شده و در روز انتخابات
رای بدهند .اشتراک کننده گان مرد درین ساحات توضیح داده اند کهاین عالقه مردها برای اشتراک زنان در انتخابات بخاطرتغییر بعضی از نورم های اجتماعی جندر سرچشمه
گرفته است و این احساس که تعلیم و تربیه زنان و توانمند ساختن آنها برای تمام مردم جامعه مفید بوده میتواند .یکی از اشتراک کننده گان مرد از ولسوالی بامیان اینطور استدالل
نموده و بطور ضمنی اشتراک زنان در انتخابات را با نقش بزرگ آنها در زنده گی اقتصادی چنین بیان داشته است:
زنان اکثر از وقتها توسط مردم و منطقه شان مد نظر گرفته نمی شدندو هیچ فرصتی نداشتند تا به خواستهای شان جامعه عمل پوشانده شود .من برای یک کاندید زن رای دادم
تا برایش این فرصت مساعد شود که برای کشورش خدمت کند ...اگر به کشور های خارجی ببینید ،زنان حقوق مساوی دارند و این سبب شده تا آنها زیاد پیشرفت نمایند ...مث ً
ال
به ایران ببینید .هر چند که در آنجا نبوده ام ولی در مورد ایران زیاد شنیده ام .اکثر از زنان در آنجا فعال هستند ،کار و بار دارند ،و کار های زیادی میکنند ،به همین خاطر ایران
یک کشور خودکفا است .اما بدبختانه حتی در سال گذشته ،میدانم که بعضی از زنان درینجا ،شهر بامیان را ندیده اند .ولی درینجا کار میکردند .اما با خود فکر کردم که «ما برای
یک زنده گی بهتر چی بکنیم؟» به همین سبب زنم را در یک کورس سواد آموزی شامل کردم و فع ً
النامبرده مصروف خواندن و نوشتن است .همچنان برایش مسئولیت نیز دادم.
اکنون وی مسئولیت تمام خریداری ها را از بازار دارد و او تمام مسایل خانواده را اداره مینماید.

این ممکن است که تغییر این رفتار یک بُعد استراتیژیک نیز داشته باشد ،اینکه جمع آوری کردن تعداد آراء زیاد این شانس مردم را بلند میبرد تا یک کاندید مورد عالقه آنان از
طریق سیستم واحد رای غیر قابل انتقال زیادتر شود.
در شورتپه و یکاولنگ و نیز تا حدی در گلدره این حس یعنی تجربه جمعی را که پروسه انتخابات ایجاد کرده بود ،کمک کرد تا توجه زنان را بطرف مراکز رای دهی جلب نماید .در
شورتپه ،زنان توضیح داده اند که چگونه در پای صندوق های رای دهی با هم یکجا رفته اند و بسیاری فضای جشنرا که روز انتخابات مساعد ساخته بود ،دوست داشته اند.انتخابات
این فضارا مساعد میسازد تا زنان در خارج از فامیلنیز با دیگر زنان هم صحبت شوند:
در جریان پروسه رای دهی ،همه گی یکجا به مراکز رای دهی رفتند .در آن زمان فکر میکردم که در یک محفل عروسی میرفتم .تمام زنان با هم یکجا در مراکز رای
دهی رفتند.
زن کهن سال و بی سواد ،ولسوالی شورتپه ،والیت بلخ ——
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روی همرفته ،احساس یک جشن را میکردی و تمام مردم با امید ها و خوشی های زیاد در انتخابات اشتراک کردند.
— — زن جوان و تعلیم یافته ،ولسوالی بامیان ،والیت بامیان

در یکاولنگ این احساس که تمام مردم منطقه از خانه های شان بیرون آمده و رای خواهند داد ،سبب شد تا جلب تعداد زیاد رای دهندگاندر انتخابات اشتراک کنند .طوریکه یکی
از اشتراک کننده گان این تحقیق و زن کهن سال ازین منطقه توضیح میدهد که در چنین شرایطی مشکل بوده است تا در انتخابات اشتراک نکند.
انتخابات در منطقه ما یک موضوع بسیار مهم است .دولت اعالن نمود که این حق ما است تا برای کسی رای بدهیم .فکر کردم که اگر رای ندهم و در پای صندوق های رای دهی
نروم ضعف من را نشان خواهد داد و اینکار خجالت آور خواهد بود .در جامعه ما حتی مردمان کهن سال و مریض میروند و رای میدهند؛ اگر رای نمیدادم ،واقع ًا که شرم آور میبود.

 4 4.3تصمیم برای رای دهی
برای بسیاری از رای دهندگان انگیزه های عمومی با این عالقمندی که برای یک کاندید خاص و مورد نظر شان رای بدهند ،ارتباط داشته است .طوریکه افراد در تمام ساحات
تحت مطالعه این تحقیق گفته اند که شایسته گی های تمام نماینده گان بالقوه مهم بوده است ،اما جندر نقش بسیار مهمی را ایفا کرده است .رای دهندگان زن و مرد اغلب ًا
تعداد از اولویت های مختلفی را در مورد اینکه برای چی کسی رای بدهند ،داشته اند ،و حتی جنسیت (مرد یا زن بودن) نامزدان خود تاثیر مهم را روی اینکه رای دهندگان
مرد و زن در باره آنها تصمیم بگیرند ،مهم بوده است.
یک گروه از رای دهندگان اکثراً مرد ها (هفت نفر مرد ،و دو نفر زن) در والیات بلخ و کابل بطور خود آگاه عالقه ای خاص به اینکه نامزدان انتخابات مرد و یا زن بوده
اند،نداشتند .طوریکه رئیس شورا در شورتپه اصرار کرد که یگانه مسئله مهم برای آنها موثریت و کاری که یک کاندید برای آنها کرده می توانست ،مهم بوده است« .فکر
میکنم که جنسیت (زن یا مرد بودن) کاندیدان برای مردم مهم نیست .آنها یعنی مردم فقط ظرفیت و سطح تحصیالت کاندیدان میدیدند چون حاال وقتی آن نیست که راجع
به چیزی های دیگر فکر کرد ».اما جنسیت کاندیدان برای تعداد زیادی از پاسخ دهندگان یک مسئله غیر مرتبط نبوده است.
این قابل پیش بینی بوده است که شش نفر از پاسخ دهندگان مرد از سراسر والیات تحت مطالعه این تحقیق ک ً
ال از رای دادن برای زنان بیزار بوده اند .رئیس قبلی شورا در
یکاولنگ بطور واضح گفت که« :این عقیده من و تصمیم من است :تا هنگامیکه من زنده هستم ،برای یک زن رای نخواهم داد!» در بسیاری از موارد آنان چنین توجیه
میکردند در حقیقت زنان به درستی کار کرده نمی توانند و به مقایسه نماینده گان مرد از خواست های مردم به خوبی در هنگام اجرای کار نماینده گی و وکالت نمایند .این
موضوع توسط یک زن جوان از دشت برچی نیز گفته شده که گفته است که وی برای یک کاندید که قب ً
ال مجاهد بوده در عوض یک نفر کاندید زن رای داده است ،چراکه
به فکر او آن کاندید میتوانست یک رهبر قوی باشد .برخالف ،شش نفر مرد دیگر ،مجدداً در سراسر این ساحات تحقیق که آنان تصمیم گرفته اند که در عوض مردان به
کاندیدان زن رای بدهند ،حد اقل در انتخابات  .2010-2009در حالیکه در بعضی موارد ،عوامل به جز از جنسیت کاندیدان در تعیین این تصمیم گیری مهم بوده است (که در
ذیل بحث شده اند) ،مردان گفته اند که آنان زنان را صادق تر ،زحمت کش تر و کسانی که کمتر به قدرت عالقه دارند ،به مقایسه همتا های مرد آنان ،یافته اند .در ولسوالی
بامیان یک نفر نیمه سن ،توضیح کرده است که اودر انتخابات شورای والیتی برای یک کاندید زن رای داده است ،چون به نظر او زمان تغییر فراه رسیده بود:
در بسیاری از وقتها مردم و جامعه زنان را فراموش کرده اند و این فرصت نیز برای آنان مساعد نشده تا اعمال نفوذ نمایند .فکر میکنم که این تصمیم را گرفتم تا برای این
کاندید زن یک فرصت بدهم تا برای این کشور خدمت بکند.

این گفته های یک مرد جوان از شورتپه است .نامبرده گفته است که در هر یک از انتخابات آینده برای یک کاندید زن رای خواهد داد چراکه از ُمتصدیان و اداره کننده گان
آن والیت که همه مردان هستند ،بسیار نا امید شده است.
این عقیده بطور گسترده در میان اشتراک کننده گان زن در والیت بامیان و ولسوالی گلدره در کابل وجود داشته است که رای دادن برای یک کاندید زن به نفع آنها بوده
است .تقریب ًا در تمام موارد ،این احساس وجود داشت که نماینده گان زن با مشکالت زنان بیشتر دلسوز بوده و به آن پاسخ میدهند.زنان مخصوص ًافکر میکردند که آنها
بیشتر احساس آرامش میکردند تا یک موضوع را با یک نماینده زن در دفتر مطرح نمایند (این حقیقت توسط یک تعداد از اشتراک کننده گان مرد این تحقیق نیز گفته شده
است)« .اکثر زنان با فامیل های خود مشکالتی دارند ».طوریکه یک زن کهن سال در گلدره توضیح میدهد« :چگونه آن مشکلرا با یک کاندید مرد گفته میتوانند؟ ما این
را درک کردیم و برای فوزیه (ناصریار گلدره ئی) دادیم ،چرا فکر میکنیم که مشکالت ما را حل کرده میتواند ».در تمام سه ساحه ،زنان گفته اند که در گذشته نیز نامزدان
زن انتخابات برای آنان کمک کرده اند ،و این دلیل اصلی برای حمایت از آن نامزدان بوده است .ولی بخصوص در والیت بامیان ،این دالیل مثبت نیز با این درک که زنان
کام ً
ال از پروسه تصمیم گیری در جوامع دور مانده و کسی به خواست های آنها گوش نمی کند ،ارتباط داشته و این را یک راه حل متبادل برای رسیدن به خواست های خود
می دانستند(.باکس  2را ببینید).
تمام این مثال ها بطور چشمگیر مهم بوده و نشان میدهند که زنان آگاه اند که آنان یک حوزه مجزا و بالقوه انتخاباتی اند و اینکه نیازمندی های آنان احتما ًال از نیاز های
دیگر مردم مجزا است .ولی باید به خاطر داشت که این درک یعنی دادن رای به زنان توسط زنان در جوامع کوچکتر که یک نامزدان خیلی مشهور داشته اند ،بسیار قوی بوده
است .در حالیکه کاندیدان زن در انتخابات از دهدادی -والیت بلخ و دشت برچی-کابل برای انتخابات نامزد بودند ،طبیعت نسبت ًا شهری و پراکنده این ساحات به این معنی
بوده که ارتباطات مردم این مناطق بسیار مستحکم نبوده است .به این معنی که اشتراک کننده گان این تحقیق اینطور فکر نمی کردند که کاندیدان «آنها» در انتخابات نامزد
بوده است .برخالف در شورتپه هیچ نامزد زن وجود نداشت .و کمپاین توسط دیگر نامزدان انتخابات بسیار کم بوده است .در نتیجه ،زنان در آنجا همراه با دیگر مردم منطقه
دسته جمعی برای یک کاندید مرد که «آشنا» نیز بود ،رای داده اند.
آشنائی با کاندیدان یکی از چندین ویژه گی های بوده است که در نزد رای دهنده گان از مسئله جنسیت (مرد یا زن) بودن کاندیدان در انتخابات مهمتر بوده است .رای دهنده
گان که در پهلوی جندر به این ویژه گی کاندیدان می اندیشیدند ،کاندیدان زن توانسته اند ازین دو بُعد بطور بالقوه نفع ببرند .در گلدره و یکاولنگ ،یک تعداد کم از مردان
بطور ضمنی اشاره کرده اند که مردم مجبور شدند که ماسوای جنسیت کاندیدان زن بی اندیشند و چونکه آنان از همان محل بودند برای آنها رای بدهند».وی از محل ما بود
و ما باید برایش رای میدادیم» بر اساس گفته های یک تن از کهن ساالن در ولسوالی گلدره« .بسیار شرم آور میبود که اگر مردم برای کسی دیگری رای میداند» .برخالف
حقوق مساوی ،اما فرصتهای نابرابر
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چوکات  :2زنان در ولسوالی بامیان :مخالف و در حاشیه زده شده
.1

 1درین ساحه ،زنان تالش میکنند تا یک نفر نماینده زن در دولت داشته باشند بخاطریکه آنان یعنی زنان در گذشته بسیار رنج دیده اند و دیگر نمی خواهند که
کور بمانند .آنان میخواهند که یک نفر زن تعلیم یافته نماینده آنان شود تا اینکه در آینده وی برای شان کمک کند تا آنان و دیگر زنان آن منطقه نیز تعلیم یافته
شوند .چراکه مردان توجه به مشکالت زنان نمی کنند ،میدانیم هر وقتیکه آنان در خانه هستند به فکر مشکالت زنان نیستند .برای کاندیدان مرد مشکل است تا
راجع به این چیز ها فکر کنند .به همین خاطر است که تالش میکنیم تا نماینده زن از خود داشته باشیم .بطور مثال زمانیکه یک مرد در خانه میاید و از زنان می
پرسند که آنروز چی کردند ،زنان به بسیار مهربانی پاسخ میدهند .اما زمانیکه زنان از مردان میپرسند که آنان در بیرون از خانه چی کردند ،مردان میگویند که” این
مربوط شما نمی شود ،تو فقط یک زن هستی ،تو باید در خانه بمانی و به کار های خود برسی ،دوباره اینطور سوال ها را از من پرسان نکن”.

.2

 2من با { }1موافقم ،اکثر از مردان را می شناسم که در موسسات غیر دولتی و دفاتر دولتی و جاه های دیگر کار میکنند ،آنان در جلسات مختلف اشتراک میکنند
و در مسایل منطقه دخیل اند ،و آنان به معلومات زیاد دسترسی دارند .اما متاسفانه آنان این قسم معلومات را با ما شریک نمی سازند.

.3

 3درین جامعه این یک واقعیت است  ،بطور مثال ،هر وقتیکه در انتخابات اشتراک میکنیم ،تصمیم میگیریم که با شوهران خودبحث کنیم که برای چی کسی رای
بدهیم .اما بدبختانه شوهران و فامیل های ما این را دوست ندراند ،آنان تجارب بیرونی خود را با ما شریک نمی سازند.

.4

 4زمانیکه از شوهران خود می پرسیم که در جامعه چی میگذرد ،آنان ما را دشنام میدهد و میگویند که “این مربوط شما نمی شود ،روی کار های داخل خانه توجه
کنید ”.در محل ما زنان نمی توانند تا اعمال نفوذ نمایند و توانائی های خود را نمایش دهند .زمانیکه با شوهران خود صحبت میکنیم میگویند که “لطف ًا ُچپ کنید،
مانند یک م ً
ال کوشش نکن که اوضاع را برای برایم تحلیل کنید”.این دلیل اصلی است که اکثر از زنان گرد هم آمده و تصمیم گرفته اند تا برای یک نماینده
زن داشته باشند.
جریان یکی از بحث های گروپی که در آن سه زن جوان ،دو نفر میان سن و دو نفر زن کهن سال از ولسوالی بامیان ،گرفته شده است

زنان در شورتپه عالقمند بوده اند تا برای کاندیدان زن رای بدهند ولی چون تنها کاندید آن ولسوالی یک نفر مرد بوده است و دیگر کاندیدان زن نیز در آنجا کمپاین نکرده
بودند.ممکن این مسئله مهم است که درین تحقیق مورد خاص دیده نشده که رای دهندگان زن یک نفر از کاندیدان زن را که از منطقه آنان نبوده باشد ،انتخاب کرده باشند.
حتی در ولسوالی بامیان یعنی جائیکه کاندید زن از مناطق دیگر آن والیت در آنجا کمپاین کرده بودند ،نیز مردم آنجا برای آن کاندید رای نداده بودند .اگر به این موضوع
ازین زاویه ببینیم که در حقیقت در اکثر از والیاتدر انتخابات پارلمانی  2010بین  70تا  90درصد از زنان برای مردان رای داده اند ،این بدین مفهوم است که حتی برای زنان
نیز عوامل از قبیل آشنائی قبلی با کاندیدان نقش اساسی و مهمتری را به مقایسه اینکه کاندیدان از کدام جنس بوده اند ،داشته است.

روند تصمیم گیری
طوریکه توضیح شد نگرانی ها از موضوع جندر و اولویت های دیگر برای شکل دهی اینکه افراد در مورد کاندیدان آینده چگونه احساس میکردند ،مهم بوده است .ولی در
افغانستان ،این روند تصمیم گیری برای اینکه به چی کسی در انتخابات رای داد،تنها ساحه شخصی افراد نمیباشد .طوریکه در چوکات  1توضیح شده این تمایل در رای دهندگان
افغان وجود دارد تا بطور دسته جمعی به مانند یک خانواده و یا یک قوم کاندیدان مورد نظر خود را انتخاب نمایند .در نتیجه دسترسی به این توافق عمومی که برای چی کسی
رای بدهند بدین خاطر مهم است تا از تقسیم شدن آرای آن مردم  /منطقه جلوگیری شود و اینکه آنان در ختم انتخابات از خود نماینده منتخب داشته باشند.اما تسلط گسترده
مردان در روند زنده گی سیاسی مردم مناطق این سوال مهم را مطرح میسازد که زنان چگونه نقش فعال را در روند تصمیمگیری های جمعی داشته می توانند.
در میان خانواده ها تفاوت های در قسمت بحث روی نحوه رای دهی وجود داشته است .تعداد کم از مردان و زنان در والیات بلخ و بامیان توضیح داده اند که هر فرد فامیل خود
برای انتخاب کاندید مورد نظر شان تصمیم گرفته اند چراکه به نظر آنها رای دادن یک موضوع خصوصی و شخصی آنها بوده است.درین رابطه یک زن جوان از دهدادی چنین
می گوید«:ما روی این موضوع بحث نکردیم .نمی توانیم در برابر دیگر مردم بگوئیم که برای چی کسی رای داده ایم ،چونکه شرم آور است .اگر بگوئید که برای چی کسی
رای داده اید و اگر آنان در انتخابات بازنده شوند ،چی خواهد شد؟» بعضی مردان گفته اند که آنان در داخل خانه های شان توانسته اند بحث نمایند و تصمیم جمعی بگیرند تادر
انتخابات برای یک شخص خاص رای بدهند .ولی در قسمت پنج نفر اشتراک کننده دیگر این تصمیم تحمیل شده است .سه نفر در دشت برچی آزادانه گفته اند که آنان به ساده
گی برای زنان خود گفته اند که چگونه رای بدهند .در شورتپه ،یک زن جوان و اشتراک کننده درین تحقیق گفته است که مادر شوهرش برای دیگر زنان در خانواده بگوید که
به فرد خاصی رای بدهند.
به استثنای یکاولنگ ،در تمام ساحات تحت مطالعه این تحقیق اشتراک کننده گان مرد توضیح داده اند که چگونه مردم محل پس از یک سلسله بحث های گروپی و محلی
تصمیم گرفتند رای بدهند .ولی در هیچ موردی گفته نشد که رای دهندگان زن درین جلسات عامه و مردم سهم گرفته باشند .هرچند ممکن است که زنان درین جلسات سهم
گرفته باشند ولی بیجا نیست تا به این عقیده باشیم که خواست های آنان با در نظرداشت واقعیت های اجتماعی در افغانستان ،در نظر گرفته شده باشد .در نتیجه احتمال نمیرود
که تصمیم گیریهای که ازین روند گرفته میشود ،اولویت ها و خواستهای زنان را منعکس سازد.این امر حتی در مواردیکه کاندیدان زن انتخاب شده اند،مث ً
ال در ولسوالی بامیان
و گلدره ،نیز صدق می کند.
در نهایت این درست است که مردم هنگامیکه در پای صندوق های رای دهی هستندبرای هر کسی که بخواهند می توانند رای بدهند .طوریکه هفت نفر از اشتراک کننده زن این
تحقیق گفته اند که تصمیم نهائی به دست خود زنان ها می باشد .ولی این یک حقیقیت سیاسی است که مردم مناطقی که با کاندیدان کامیاب روابط خود دارنداغلب ًا به مقایسه
کسانیکه با آن کاندیدان ارتباط ندراند،در وضعیت بهتری قرار داشته وبه منابع دولتی دسترسی دارند .بن ًا هر آنکه بخواهد به شخص دیگربه جز از آنکه بطور دسته جمعی همه
تصمیم گرفته اند تا برای او رای بدهند ،این تصمیم آنها در واقع به چالش کشانیدن تصمیم همه گانی مردم تلقی میگردد.
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تنها در یکی از موارد در ولسوالی بامیان زنان به نظر میرسد که توانسته اند که بطور دسته جمعی تصمیم بیگرند که برای چی کسی رای بدهد ،ظاهراً بطور مستقل از شورای
محل که بیشتر مردان در آن تسلط دارند ،عمل کرده اند .در آنجا ،گزارش شده است که زنان با هم میامدند و بطور دسته جمعی تصمیم میگرفتند تا بخصوص برای یک نامزد
زن رای بدهند پس ازینکه احساس کرده اند که آنان در تصمیم گیری های کلی در بین جامعه شان به دور مانده اند {ولو اینکه در یک جلسه که توسط یک کارمند کمپاین
انتخاباتی یک کاندید زن شورای والیتی یعنی عقیله حسینی راه اندازه شده بود) (باکس  2را ببینید).

4 4.4دسترسی به معلومات
در مجموع ،فقط بیشتر سه چهارم از زنان که درین تحقیق مصاحبه شدند بی سواد بودند ،یعنی بدون تعلیم و تربیه .برخالف ،همین تعداد از مردان که مصاحبه شدند ،تا حدی با
سواد بوده اند .در سراسر ساحات تحت مطالعه این تحقیق تفاوت های در قسمت اینکه این مشکل تا چی حد شدید بوده و چی کسانی را متاثر ساخته است وجود داشته است.
نرخ تعداد زنان باسواد در شورتپه صفر بوده است؛ در والیت بامیان زنان کهن سال و تعلیم نیافته و دختران شان که از مکتب فارغ شده بودند وجود داشته است؛ و این مشکل در
ساحات دهدادی و دشت برچی در جایکه فرصت های تعلیمی بیشتر موجود بوده است ،آنچنان زیاد در موردش صحبت نشده است.

آموزش و حمایت از طرف سازمان ها
قابل توجه است که فقط هشت نفر از زنان گفته اند که به برنامه های آگاهی عامه که توسط کمیسیون مستقل انتخابات و موسسات غیر دولتی دایر شده بود ،اشتراک کرده
اند .چهار نفر شان در شورتپه توسط رئیس شورای محل در سال  2004آموزش دیده بودند (هیچ کسی از اشتراک کننده گان این تحقیق به یاد نداشته اند که کدام نوع برنامه
آگاهی عامه در سال انتخابات  2010-2009در آن ساحه دایر شده باشد) .یک زن در یکاولنگ بطور پوشیده صحبت کرده و گفت که «یک نفر» در آنجا آمده و برای زنان راجع
به پروسه انتخابات آموزش داده است .و دو نفر دیگر از زنان در گلدره و ولسوالی بامیان توضیح داده اند که به خاطر دارند که پوستر های را از طرف کمیسیون مستقل انتخابات
را دیده اند که راجع به پروسه انتخابات بوده است .فقط یک نفر زن جوان در ولسوالی بامیان بطور واضح به یاد داشت که به یکی از برنامه های آموزشی که توسط کمیسیون
مستقل انتخابات دایر شده بود ،اشتراک کرده و آنچه را که در آن اتفاق افتاد نیز به خاطر داشت .برخالف 14 ،نفر از اشتراک کننده گان مرد در سراسر این والیات نسبت ًا به جزئیات
روی آموزش های که بطور مستقیم از طرف کمیسیون مستقل انتخابات ،سازمان ملل متحد و دیگر موسسات نامشخص و مال امامها در مساجد گرفته اند ،صحبت نموده اند.
به نظر میرسد که این مسئله نشان میدهد هر چند که برنامه های رسمی آگاهی عامه درین ساحات وجود داشته است ،اما زنان بخصوص زنان تعلیم نیافته در یک حد پائین به
این برنامه ها دسترسی داشته اند.
مسایل اجتماعی و جندر که مانع رفت و آمد زنان میشود احتما ًال سبب این شده باشد تا زنان در سطح بسیار پائین ازین برنامه ها استفاده نمایند .چندین نفر از زنان توضیح کرده
اند که نتوانسته اند که از خانه های خود بیرون شوند و در برنامه های آموزشی اشتراک نمایند ،در حالیکه در گلدره زنان گفته اند که برنامه های آموزشی در آنجا مختص برای
مردان بوده است ،احتما ًال این بخاطر بوده است که کمیسیون مستقل انتخابات در بعضی ساحات برنامه های جداگانه آموزشی را برای مردان دایر میکرد بر اساس این فرضیه که
مردان معلومات و آموخته های شان را با زنان خود در فامیل به اشتراک بگذارند .در ولسوالی بامیان ،معضله دسترسی به محل های آموزشی نیز به این مشکل اضافه شده است.
در آنجا اشتراک کننده گان بحث های گروپی توضیح کرده اند در حالیکه آنان توانسته اند که به برنامه های آموزشی در شهر بامیان اشتراک نمایند ولی زنان بطور عموم نتوانسته
اند که به آنجا بروند چونکه مصافه راه بسیار دور بوده است.
ناکافی بودن برنامه های آموزشی برای زنان در شورتپه مشکالت بالقوه برنامه های را نشان میدهد که توسط موسسات غیر دولتی افغانی و بین المللی و تا حدی هم توسط
کمیسیون مستقل انتخابات ،اجرا میشوند .این برنامه ها شامل تدویر آموزش آموزگاران بوده که در زمان فرا رسیدن انتخابات صورت میگرفت به مقایسه تدویر برنامه های دراز
مدت تر و با کارمندان بیشتر .درینجا ،هم آموزگاران و هم آموزنده گان این برنامه های آموزشی برای مردم تعلیم نیافته ناکافی بوده است .این مثال نشان میدهد که نیاز است تا
آموزگاران خود مورد نظارت قرار گیرند تا دیده شود که تا چی حد کمکی را که می کنند ،موثر میباشد.
بخصوص در والیت بامیان اشتراک کننده گان این تحقیق چالش های را یاد آوری نمودند که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در مراکز رای دهی در هنگام کمک کردن
برای رای دهندگان که سردرگم بودند در روز انتخابات ،با آن مواجه شده بودند .طوریکه یکی از زنان که با کمیسیون مستقل انتخابات در یکاولنگ کار کرده بود توضیح نمود
که تهدید از فریب و این فضای کلی بی اعتمادی و شک در روز انتخابات به این معنی بود که در عمل بعضی وقت ها برای رای کمک برای رای دهندگان کمتر کمک کرده
می توانستند:
ما رای دهندگان را در روز انتخابات رهنمائی کرده نمی توانیم .بخاطریکه ناظرین زیادی و نماینده گان نامزدان مختلف در آنجا حضور داشتند .اگر ما منحیث کارمندان کمیسیون
مستقل انتخابات برای مردم نشان میدادیم که چگونه رای بدهند ،ناظرین ما را مقصر میدانستند ....و آنان ما را متهم می کردند که برای کدام نامزد خاص خدمت میکنیم .من
به خاطر دارم که  ...رای دهندگان ما را اجازه نمی دادند که آنها را رهنمائی کنیم .مردم میگفتند که« :این حق خود ما است که هر کسی را که میخواهیم برایش رای بدهیم».

با در نظر داشت بی اعتمادی گسترده از کمیسیون مستقل انتخابات که توسط هم رای دهندگان و هم کاندیدان در سراسر والیات این تحقیق و نیز دیگر تحقیقات این اداره
ابراز شده است ،احتما ًال مشکل متذکر ه یک چالش بسیار عمده فرا راه انتخابات آینده این کشور باشد.

رسانه ها
یازده نفر از زنان اعالنات مربوط به آگاهی عامه و همچنان درامه های که توسط کمیسیون مستقل انتخابات از طریق رسانه های پخش میشد را یک منبع مهم معلومات
میدانستند .این درامه ها اساس ًا در تلویزیون ها پخش میشد؛ فقط دو نفر از اشتراک کننده گان گفتند که آنان این درامه ها را از طریق رادیو نیز شنیده اند .هیچ یک نگفته
اند که آنان روزنامه ها را مطالعه کرده باشند .پاسخ دهندگان بطور عموم از آنچه که دیده و شنیده بودند بسیار مثبت فکر میکردند .در هر دو ساحه در والیت بلخ ،زنان
به یاد داشتند که به درامه های تلویزیونی که توسط کمیسیون مستقل انتخابات ارایه میشد و از اهمیت آن نیز باخبر بودند .این چنین فرصت های نادر که زنان افغان
که ممکن از آن نفع بگیرند سبب شده که یکی از زنان کهن سال در شورتپه بگوید که« :اکنون زنان ترکمن در دوزخ زنده گی میکنند ،اما اکنون ما کمی آزادی گرفته
ایم بخاطریکه میدانیم که دیگر مردم چگونه زنده گی میکنند» .دو نفر زن از اشتراک کننده گان در والیت بلخ و یک نفر در کابل گفته اند که چگونه پوشش تلویزیونی
حقوق مساوی ،اما فرصتهای نابرابر
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انتخابات در دیگر کشور ها بخصوص ایران آنان را تحت تاثیر آورده تا یک انتخابات کامیاب و یک کشور منظم و مرفه داشته باشند.
ولی هر چند که دسترسی به تلویزیون فقط به تعداد کم از خانواده های متمول میسر بوده است .دسترسی به برق فقط یک دو ساعت در جریان روز میسر بوده که اینکار باعث
میشد تا بیشتر مردان خانواده ها در آن ساعات تلویزیون ها را در اختیار داشته باشند که لزوم ًا مسایل مهم روز یک اولویت برای شان نبوده است .طوریکه یک نفر زن در
ولسوالی بامیان چنین توضیح داده است:
ما فقط در جریان شب برق داریم ،و بسیاری از مردم از دیش آنتن استفاده میکنند ،آنان به اخبار بسیار عالقه ندارند ،چراکه به اندازه کافی برق نداریم تا به اخبار در رابطه به
افغانستان گوش بدهیم .اکثراً مردم درامه و فلم نگاه میکنند.

یک تعداد مردم بدین احساس بودند که دسترسی افراد به رسانه ها یک مشکل عمده نبوده است چراکه آن یک شکل وسیعتر از «شایعه ها» در باره انتخابات در مناطق بوده
است ،درینجا معلومات بطور سریع از یک خانه به خانه دیگر و بحث های گروهی انتقال میشد .ولی شاید تعجب آور نباشد که با در نظر داشت فضای کوچک و محدود برای دید
و بازید های زنان و این گرایش مردان برای اینکه معلومات را به اختیار زنان قرار ندهند ،مورد بوده که به ندرت توسط پاسخ دهندگان زن یاد آوری شده است.
این واقعیت که تعداد کمی از اشتراک کننده گان این تحقیق گفته اند که اخذ معلومات از طریق رادیو کم صورت میگیرد خود مهم است چراکه نشرات رادیو در گذشته یک بخش
بسیار مهم از برنامه های آگاهی عامه در انتخابات بوده است ،هم برای کمیسیون مستقل انتخابات و هم برای دیگر سازمان ها مثل پروژه تعلیمی بی بی سی برای افغانها .با در
نظرداشت کیفی بودن این مطالعه ،ممکن نیست تا راجع به استفاده از رادیو در سراسر کشور بیشتر ازین دانست .ولی ،این یافته نشان میدهد که تحقیقات بیشتر نیاز است تادیده
شود که چی تعداد زنان واقع ًا به رادیو دسترسی داشته اند تا اینکه تضمین شود که تالشها و برنامه های آگاهی عامه در آینده بر اساس یک تعداد فرضیات ناقص صورت نگیرد.

دسترسی به معلومات در بین ساحات
ارتباطات زنان بیشتر محدود است به دوستان و خانواده های بسیار نزدیک آنها بن ًا با در نظرداشت این شبکه های اجتماعی محدود آنان یعنی زنان اغلب ًا از جریان بحثها و رفت
و آمد های غیر رسمی (خارج ازین ارتباطات نزدیک) که در زمینه ای چگونگی انتخابات و معرفی کاندیدان دایر میشد ،به دور مانده اند .در چندین مورد ،پرسش ها با پاسخ
های دلسرد کننده زنان مواجه شده است ،مث ً
ال این پاسخ که «من چگونه خبر داشته باشیم؟ تنها در خانه میمانم و کار میکنم» .در ساحات تحت مطالعه این تحقیق در بلخ و
در ساحه دشت برچی والیت کابل زنان نیز از رفتن به جلسات کمپاین نامزد های انتخابات منع شده بودند ،چراکه در آن جامعه مختلط شدن زنان و مردان در محالت عامه
مورد پذیرش مردم نیست .همچنان چندین تن از زنان بخصوص در ولسوالی بامیان توضیح داده اند که اعضای مرد خانواده های شان تمایلی برای بحث روی مسایل انتخابات
با آنان را نداشته اند.و در سطح گسترده تر یک تعداد از زنان نیز گفته اند که انتخابات برای یک اولویت نبوده است در عوض آنها بیشتر در مسئولیت های داخل خانه از قبیل
بزرگ کردن اطفال ،پختن غذا ،و اداره و تنظیم خانواده مشغول بوده اند و فرصت برای دخیل شدن در فعالیت های دیگر نداشته اند.
در حالیکه اشتراک کننده گان زن و تعلیم یافته کمتر به این محدودیت های جندر مواجه بودند ،اما بطور کلی از آن محدودیت ها در امان نبوده اند .بعض ًا این تفاوت ها بخاطر
موجودیت یک فضای نسبت ًا آزاد تر داخل خانواده های آنان بوده است .مخصوص ًا یک معلم مکتب در دهدادی از رفتن به جلسات کمپاین انتخاباتی توسط برادران اش منع شده
بود .نامبرده در قسمت نا آگاهی خود در زمینه ای پروسه انتخابات و بحث هایکه در مورد انتخابات در منطقه شان صورت گرفته بود ،چنین می گوید:
من در هیچ کمپاین انتخاباتی اشتراک نکردم ،چراکه اینکار خارج از عنعنات و فرهنگ ما بوده است ،یعنی اینکه زنان از خانه های خود بیرون شده و در چنین مجالسی اشتراک
نمایند .تنها درین مورد یعنی انتخابات از برادرانم شنیده ام ...ما بسیار مردم سخت گیر هستیم .در دیگر جاه ها ،زنان آزاد اند هر چیزی که بخواهند میکنند .اما درینجابرای زنان
واقع ًا شرم آور است تا بدون از مردان خود از خانه بیرون شوند .اگر زنان خانه های خود را ترک کنند ،مردم محل به مرد های آن فامیل دشنام میدهند وآنهامی گویند که آنان
مرد نیستند چراکه زنان خود را اجازه داده به خارج از خانه بروند.

ولی برای آن زنانیکه توانسته اند به بحث های خانواده گی و جلسات کمپاین های انتخاباتی دسترسی داشته باشند ،مخصوص ًا در نبود برنامه های رسمی آگاهی عامه و پوشش
رسانه ای ،آن جلسات منابع بسیار مهم معلوماتی بوده است .بویژه این عمل شاگردان مکاتب در ساحات تحقیق در والیت بامیان که والدین خود را در مورد انتخابات آموزش داده
اند ،بسیار مهم بوده است .در ولسوالی یکاولنگ ،دو زن کهن سال و بی سوادکه در انتخابات سال  2005-2004میالدی به درستی رای داده نتوانسته بودند ،گفته اند که عم ً
ال
توسط فرزندان شان برای آنهانشان داده شد که در انتخابات پارلمانی سال  2010میالدی چگونه رای بدهند .یکی از آنان چنین توضیح نموده است:
در انتخابات گذشته پسرم برایم آموخت تا چگونه رای بدهم و چیطور نام کاندید مورد نظر خود را پیدا نمایم .او یک نمونه ای از ورقه رای دهی را به خانه آورد .او عکس
کاندید مورد نظرمرا و جای که در آن ورقه باید انتخاب میکردم برایم نشان داد .در انتخابات گذشته زمانیکه من پای صندوق های رای دهی رفتم ،پس ازینکه ورقه رای
دهی را باز کردم کاندید مورد نظر خود را پیدا کردم ،در جای خالی مارک کردم و برای او رای دادم .مجدداً آنچه را که نشانی کرده بودم ،چیک کردم تا مطمن شوم که به
درستی رای داده ام.

پاسخ دهندگان در ولسوالی دهدادی و در والیت بامیان گفته اند که چگونه کاندیدان زن روابط شان رابا شاگردان مکاتب تامین مینمودند؛ مث ً
ال از طریق توزیع دستمال های
رایگان برای شاگردان مکاتب .نامزدان انتخابات به این امید بودند که شاگردان مکاتب پیام های آنان را با خود به خانه برده و برای دیگراعضای فامیل انتقال میدادند .این
عمل ایده ال ممکن برای زنان در ساحاتیکه آنان از اشتراک بطور مستقیم در کمپاین های انتخاباتی توسط مردان خانواده های شان منع شده اند یک روش با ارزش باشد.
در ساحات بامیان و مخصوص ًا در یکاولنگ این مشکل است تا از اهمیت مکاتب بعنوان یک مکان فزیکی و یک مکان روشنفکری برای فعالیت های انتخاباتی چیزی نگفت.
(باکس  3را ببینید).

 4 4.5سطح آگاهی
تقریب ًا عموم مردان و زنان در تمام ساحات تحقیقی و بدون درنظرداشت اینکه چی تعداد زنان در انتخابات سهم گرفته بودند،چگونگی و کیفیت اشتراک زنان در جریان چندین
انتخابات بطور چشمگیر بهبود یافته است .چند تن از زنان در والیت بامیان گفتند که آنان در جریان انتخابات پارلمانی و شورا های والیتی سال  2005میالدی با مشکالت
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بسیار جدی مواجه شدند .این مشکالت شامل تالش برای پیدا نمودن کاندیدان درست روی ورقه های رای دهی بسیارمغلق و طوالنی ،ناتوانی برای انداختن رای در صندوقهای
رای هی و در خصوص یک یا دو زن کهن سال ،ترسیدن ازینکه به صندوق های رای دهی دست بزنند ،بوده است .برخالف ،تعداد کم از زنان در قسمت رای دهی در انتخابات
سال  2010-2009میالدی البته به شکل درست آن به مشکالت اندک مواجه شدند.زنان مخصوص ًا در شورتپه و یکاولنگ در بعضی موارد اظهار داشته اند که حتی برای مردم
بیسواد نیز این مشکل نیست تا چیگونه رای بدهند .طوریکه یکی از زنان کهن سال و بی سواد در یکاولنگ گفت«:رای دادن آسان است! الزم نیست که بسیار تعلیم یافته باشیم
تا رای دهیم ،فقط برای کسی که میخواهی رای بدهید،روی روی ورقه های رای دهی انتخاب میکنید».

چوکات  :3نسل تعلیم یافته
در یکاولنگ تنها یک لیسه بود و در مسیر دره ای که این تحقیق در آنجا انجام یافت ،قرار داشته و طوریکه گزارش شده است آن لیسه در زمان سلطنت شاه امان
اهلل  80سال قبل تاسیس شده است .این لیسه که مختلط است و تقریب ًا  1800نفر شاگرد دارد ،در جریان دهه گذشته ده ها نفر از پسر و دختر را تعلیم داده است.
همانند دیگر جاه ها در بامیان ،مهاجرین هزاره که به یکاولنگ پس از سال  2001باز گشته اند توجه خاص روی تربیت اطفال خود کرده اند آنان همین دوره نسبت ًا
آرام حکومت کرزی را غنیمت شمرده و یک فرصت کام ً
ال خوب میدانستند تا موقف پائین اجتماعی خود را که ازین ناحیه رنج های زیادی نیز دیده بودند ،تغییر دهند.
ولی ،در حالیکه بسیار از مردم میبایست که تا چند سالی منتظر بمانند تا تعلیم و تربیه مناسبتر مخصوص ًا برای دختر ها قابل دسترس باشد ،باشنده گان یکاولنگ
ال خوب دسترسی نزدیک داشته اند .در نتیجه ،تا سال  ،2011این قریه خانه ای یک نسل کام ً
به یک لیسه کام ً
ال تعلیم یافته بوده است ،این پدیده خود پیامد های
بسیار جدی را در اشتراک سیاسی زنان داشته است.
تجارب دختران در مکاتب هم این آگاهی را از عملی بودن روند انتخابات و یک احساس واقعی از مسئولیت پذیری آنان را که باید برای کشور خود از طریق اشتراک
در انتخابات ،خدمت بکنند را نشان میداد .در زمان انتخابات ،این لیسه خود مرکز فعالیت های کمپاین انتخاباتی کاندیدان که می خواستند تا برای حد اکثر از مردم
دسترسی پیدا کنند ،بوده است .یکی از معلمین مکتب توضیح داد که «به این شکل هم بزرگ ساالن و هم مردمان جوان پیام آنها را می شنیدند ،زمانیکه اطفال به
مکتب می رفتند ،آنان دیگر اعضای فامیل خود را از آنچه که در مکتب شان گذشته بود ،باخبر می ساختند ».هرچند که چنین کمپاین های انتخاباتی در دیگر جاه ها
نیز تدویر یافته بود ،طوریکه این در یکاولنگ صورت گرفته است ،نشان میدهد که این مکتب یک نقش بسیار زیاد مهم را در آنجا بازی کرده است .بر عالوه ،برای
اینکه یک فضای مناسب و بدون تبعیض از نظر جنسیت برای کاندیدان مرد و زن مساعد شود تا آنان در آن کمپاین نمایند ،پاسخ اشتراک کننده گان نشان میدهد که
چیگونگی آن بعنوان یک محل رای دهی ممکن از اهمیت دیگر اشکال کمپاین مث ً
ال دادن مهمانی های مجلل برای رای دهندگان ،کاسته باشد .استفاده کاندیدان از
شاگردان مخصوص ًا دختران ،انان را در مرکز بحث های سیاسی راجع به آینده جامعه شان قرار داده است ،و این فرصت در گذشته فقط برای مردان مساعد بوده است.
برای این محل در مجموع ،جوانان تعلیم یافته نیز یک مجرای مهمتری نسبت به آنچه که سازمان های بین المللی و کمیسیون مستقل انتخابات برای تعلیمات
مدنی مساعد ساخته است .تعداد زیادی از اشتراک کننده گان این تحقیق ،روی این موضوع صحبت کرده اند که چگونه آنان چگونه پروسه انتخابات را و اهمیت در
اشتراک آن را عم ً
ال برای والدین خود نشان داده اند (این مسئله در انتخابات سال  2010-2009بیشتر گفته شده است در هنگامیکه اطفال که از مکاتب فارغ میشدند
ً
ً
ً
افزایش یافته است) .مخصوصا برای زنان کهن سال ،که معموال بی سواد بوده اند ،و بعضا دسترس شان به بیرون از خانه محدود بوده و فقط با فامیل های خود به
تماس شوده اند ،این یک امر مهم بوده است تا تضمین نمایند که آرای شان موثر بوده است.

تقریب ًا عموم مردان و زنان در تمام ساحات تحقیقی و بدون درنظرداشت اینکه چی تعداد زنان در انتخابات سهم گرفته بودند،چگونگی و کیفیت اشتراک زنان در جریان
چندین انتخابات بطور چشمگیر بهبود یافته است .چند تن از زنان در والیت بامیان گفتند که آنان در جریان انتخابات پارلمانی و شورا های والیتی سال  2005میالدی با
مشکالت بسیار جدی مواجه شدند .این مشکالت شامل تالش برای پیدا نمودن کاندیدان درست روی ورقه های رای دهی بسیارمغلق و طوالنی ،ناتوانی برای انداختن
رای در صندوقهای رای هی و در خصوص یک یا دو زن کهن سال ،ترسیدن ازینکه به صندوق های رای دهی دست بزنند ،بوده است .برخالف ،تعداد کم از زنان در
قسمت رای دهی در انتخابات سال  2010-2009میالدی البته به شکل درست آن به مشکالت اندک مواجه شدند.زنان مخصوص ًا در شورتپه و یکاولنگ در بعضی موارد
اظهار داشته اند که حتی برای مردم بیسواد نیز این مشکل نیست تا چیگونه رای بدهند .طوریکه یکی از زنان کهن سال و بی سواد در یکاولنگ گفت«:رای دادن آسان
است! الزم نیست که بسیار تعلیم یافته باشیم تا رای دهیم ،فقط برای کسی که میخواهی رای بدهید،روی روی ورقه های رای دهی انتخاب میکنید».
در میان اشتراک کننده گان این تحقیق پاسخ واحد و معمول در باره اینکه چرا این بهبودی ایجاد شده است ،نبوده است .در تمام ساحات این تحقیق بخصوص در والیت
بامیان ،دیده شده است که باالرفتن سطح تعلیمی سبب شده تا ک ً
ال زنان بهتر آگاهی داشته باشند تا از رای خود استفاده نمایند .بر عالوه ،مردان نیز معتقد بودند که طی
چند سال گذشته زنان بیشتر از اهمیت آرای خود باخبر شده اند .در حالیکه تعدادی از اشتراک کننده گان این تحقیق اعم از مرد و زن به این باور بودند که ایجاد یک فضای
مناسب یعنی اینکه مرد هاپذیرفته اند تا دختران شان مکتب بروند و زنان آنها به معلومات دسترسی پیدا نمایند،سبب این بهبودی شده است.
اما هر چند که اصالحات خوب در قسمت بهبود آگاهی زنان از پروسه رای دهی صورت گرفته است ،ولی کماکان محدودیت های در قسمت توانائی آنها برای دسترسی به
معلومات،و در قسمت توانائی آنان برای سهم گیری در انتخابات بعنوان بازیگران وسیاست مداران خبره قرار داده است .برای بسیار از اشتراک کننده گان زن این تحقیق
مخصوص ًا در ساحات روستائی ،دانستن نحوه رای دهی ،لزوم ًا متضمن دانستن این نبوده که برای چی کسی رای بدهند .این مشکل مخصوص ًا در شورتپه زیاد یاد آوری شده
است .درین ساحه زنان بطور کامل از روند زنده گی سیاسی منطقه شان به حاشیه رانده شده بودند .در دیگر مناطق ،میزان سهم گیری زنان در انتخابات با درنظرداشت
اهمیت هر یک از انتخابات ،متفاوت بوده است و اینکه آیا کدام نامزد از آن محل در انتخابات کاندید بوده است و یا خیر .در حالیکه بسیاری از اشتراک کننده گان زن
در سراسر ساحات تحت مطالعه این تحقیق عالقمند بودند در قسمت اینکه در انتخابات ریاست جمهوری به چی کسی رای بدهند  ،بحث نمایند .ولی زنان فقط در مورد
انتخابات شورا های والیتی و پارلمان وقتی صحبت میکردند که در صورتیکه یک نفر از محل شان در انتخابات نامزد بوده باشد .با در نظر داشت به تناسب کاندیدان در
آنجا کمتر نفوذ داشته این مشکل بیشتر در جاه های گفته شد که در آنجا انتخابات شورا والیتی صورت گرفته بود .طوریکه یک زن کهن سال در ساحه یکاولنگ چنین
حقوق مساوی ،اما فرصتهای نابرابر

35

 1391واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

گفت« :در رابطه به انتخابات شورای والیتی نمیدانم و راجع به آن فکر هم نمی کنم .من فقط برای صفورا {الخانی} رای دادم .فقط میخواستم که در انتخابات اشتراک
نمائیم و نیز میخواستم که دیگر مردم نیز بدانند که من در انتخابات سهم گرفتم».
به تناسب یک تعداد از اشتراک کننده گان زن این تحقیق مطالب بسیار اساسی و مسئولیت های پارلمان و شورا های والیتی را درک کرده بودند .هر چند که زنان
تحصیل کرده به نظر
می رسید که تا اندازه ای راجع به این مسئله میدانستند ،ولی  15نفر از مجموع  17نفر از اشتراک کننده گان این تحقیق آزادانه از عدم آگاهی شان درین رابطه
صحبت کرده اند و تعداد کمی هم گفته اند که مسوولیت پارلمان این است تا برای مردم خدمت نماید .ولی مرد ها درین زمینه بهتر بوده اند .اشتراک کننده گان
مرد درین تحقیق چی تحصیل کرده و یا بی سواد فکر می کردند که نماینده گان آنان باید در منطقه می بودندُ ،پل اعمار می کردند و در قسمت حق آبه/حقوق آب
برای مردم محل و دیگر کار ها مشغول میبود .ولی 9 ،نفر از مجموع  31نفری که این سوال از آنها پرسیده شده بود در رابطه به جزئیات مسئولیت های رسمی
نماینده گان صحبت کرده بودند ،و یک چند نفری نیز به این عقیده بودند که اعضای پارلمان و شورا های والیتی در واقع عرضه کننده گان خدمات آنان نیستند.
احتما ًال این بر اثر این حقیقت باشد که بسیاری از فعالیت های آگاهی عامه ،هنوز هم در ماه های نزدیک به انتخابات صورت میگیرد که بنابر آن فرصت زیاد برای
بحث روی مسایل دیگر به جز از نحوه رای دهی نداشته اند (به طور مثال کمیسیون مستقل انتخابات بطور خود خواسته برنامه های آموزشی خود را روی نحوه رای
دهی متمرکز می سازد).
بطور چشمگیر ماسوای یک تعداد از زنان تعلیم یافته ،تقریب ًا هیچ کسی از اشتراک کننده گان این تحقیق نه از مردان و نه از زنان راجع به کرسی های اختصاص
یافته برای زنان در شورا های والیتی و پارلمان کشور خبر بودند و اغلب ًا این موضوع را «موضوع مرتبط به دولت میدانستند».

داستان متقابل :شعور سیاسی و وکالت
با اینکه عدم آگاهی زنان (و مردان) راجع به پروسیجرهای رسمی یقین ًا مشکل آفرین است ،ولی باید احتیاط کرد تا ازین برای قیاس و نتیجه گیری در مورد آگاهی
سیاسی زنان حد اقل در افغانستان ،استفاده نکرد .در نهایت ،یک حصه بزرگ از رای دهندگان افغان و تعدادی از نماینده گان هنوز هم نماینده گان اعضای پارلمان
و شورا های والیتی را منحیث عرضه کننده گان خدمات میدانستند نه به عنوان قانون سازان و کسانیکه از کارکرد دولت به نماینده گی از تمام والیات مسئولیت
داشته اند.به این اساس آگاهی افراد از قوه های سیاسی محلی شان شاید بیشتر مرتبط باشد به واقعیت های سیاسی نسبت به اینکه بدانند که «سیستم» که در قانون
اساسی و قانون انتخابات مسجل شده است ،چگونه کار می نماید .به این اساس مهم است تا فعالیت ها در آینده روی بهبود و تقویت اشتراک سیاسی زنان متمرکز
شود نه تنها روی بهبود آگاهی آنها که در تیوری آن سیستم چگونه کار می نماید .تالش شود تا دسترسی آنان و بالخره نفوذ آنان در مسایل سیاسی سطح محل
بهبود یابد و این آنچه است که بیشتر در عمل اتفاق می افتد.
شاید این بسیار مهم بوده است که رای دهندگان راجع به کرسیهای ااختصاص یافته برای زنان آگاهی کافی نداشتند .مهم است تا بدانیم تصویر :2زنان در جریان
رای دادن درانتخابات  2010ولسی جرگه (تصویر از کمیسیون مستقل انتخابات) که چرازنان درین سیستم که سهمیه کرسی های شان در نهاد های منتخب معلوم
است با آراء بسیار کم به مقایسه همتاهای خود در انتخابات توانسته پیروز شدند .این به بدین مفهوم است که یک رای اگر برای انتخاب یک کاندید زن استفاده میشد
شانس موفقیت آن رای بیشتر از شانش آن رای میبود که برای انتخاب یک نماینده مرد استفاده میشد .داشتن آگاهی بیشتر راجع به این سیستم امتیاز را در میان
ساحات که عالقه دارند تا نماینده گان «آشنا» خود را پیشقدم بسازند و برای کاندیدان زن رای بدهند ،بلند میبرد .اینکار برای کاندیدان که منابع کافی ندارند نیز
وسیله قوی برای بحث و مذاکره بوده است «یا برای من رای بدهید و یا اینکه برای یک مرد رای دهید که احتمال ناکامی اش بیشتر از احتمال ناکامی من است».
کاندیدان زن ازین در برابر رقیبان خود استفاده کرده اند.
همچنان مهم است تا بخاطر داشت که اشتراک کننده گان تعلیم یافته ،بعضی از کاندیدان و حتی در میان بعضی از کارمندان موسسات غیر دولتی و ادارات دولتی
بدین مفکوره بودند که زنان از زنان بیسواد ضعیف و نماینده گان غیر فعال اند که به آسانی دستخوش استفاده بازیگران قوی میباشند و حتی مانع روند برگزاری
انتخابات میباشند:
اگر راست بگویم بسیاری از مردم در انتخابات اشتراک کردند بخاطریکه کاندیدان کمک و خدمات را برای مردم مساعد ساخته بودند .مردم فکر میکردند که آنان به
کاندیدان نیاز دارند و به همین خاطر برای آنها رای داده اند .آنها بخاطر ارزش و اهمیت خود انتخابات در آن اشتراک نکرده بودند .من در روز انتخابات دیدم که بسیاری
از زنان آمدند و راجع به سمبول و نام های کاندیدانی که ازین ساحه نبودند ،پرسان میکردند .میدانستم که بسیاری از آن کاندیدان به اینجا آمده بودند و برای مردم چیز
های داده بودند.
— —معلم زن و جوان ،ولسوالی دهدادی ،والیت بلخ
در دیگر کشور ها مردم احزاب را می پذیرند و از آنها حمایت میکنند .اما در افغانستان ،مردم مانند مزدوران احزاب میباشند .مردم ما مانند کاغذ های سفید اند .آنها نمی دانند
که چی درست و چی نادرست است.
— —یک کارمند موسسه غیر دولتی ،والیت بامیان
فکر میکنم که بعضی از کاندیدان برای زنان فقیر و بی سواد وعده های داده بودند.بطور مثال کانددیدان برای آنها وعده پول و چیزهای دیگر کرده بودند در صورتیکه آنان
در انتخابات پیروز شوند .این به مانند تجارت است.
— —عضو زن شورای والیتی ،والیت کابل
زنان بی سواد چشم بسته رای دادند،به این امید که کاندیدان به شکلی از اشکال برای آنها کمک خواهند کرد.
— —عضو زن پارلمان ،والیت بلخ
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در مجموع خیلی مشکل است تا با مردم بی سواد کنار آمد.
— —یک زن اشتراک کننده و نیمه سن و
تعلیم یافته ،ولسوالی دهدای ،والیت بلخ

نهاد های مختلف که از جریان انتخابات  2010-2009میالدی از
مراکز رای دهی نظارت میکردند گزارش های از موارد متعدد تخلف
و تقلب در روز انتخابات را گزارش کرده اند که نشان میدهد آن
تصورات بطور واضح به حقایق نزدیک می باشد .ولی پاسخ تعداد
زیادی از اشتراک کننده گان زن و بی سواد درین مطالعه این گرایش
و حکایت متقابل را که بی سوادی را با عدم شعور سیاسی کامل
برابر ساخت نشان میدهد .زنان بی سواد غالب ًا از محدودیت های که
وضعیت شان باالی آنها گذاشته بود خبر بودند و طوریکه اکثراً این
جمله را بیان کرده اند که «مردم بی سواد کور اند» .اما ،اغلب ًا زنان
بطور مساویانه از ارزش آراء خود مطلع بودند و بطور قوی راجع به
این صحبت میکردند تا کاندیدان «واقعی» را برای مردم و کشور
خود انتخاب نمایند .طوریکه نقل قول یکی از کارمندان کمیسیون
مستقل انتخابات در فوق توضیح میدارد ،بعضی ها در برابر اینکه از
آنها استفاده شود – بعض ًا در مراکز رای دهی وعده کمک شده بودند،
بسیار حساس بودند .هم در دهدادی و هم در دیگر مناطق گفته شده
است که زنان فقط بخاطر تحفه به انتخابات اشتراک ننموده اند .هیچ
یک از اشتراک کننده گان زن نگفته اند که اخذ تحفه انگیزه بوده
باشد برای اشتراک آنان در انتخابات .طوریکه چندین نفر از اشتراک
کننده گان زن و بیسواد توضیح دادند ،آنان توانمند بودند تا کسانی را
که آرای آنان را دزدی میکردند ،به چالش بکشانند:
کسی برای ما گفت که برای یک [نفر کاندید] رای بدهیم؛ ما
قبول کردیم .اما در واقع فقط به تصمیم خود رای دادیم.

تصویر :2زنان برای انتخابات ولسی جرگه  2010رأی میدهند( .عکس از کمیسیون مستقل انتخابات)

— —زن نیمه سن و بی سواد ،ولسوالی یکاولنگ ،والیت بامیان
یک نفر کاندید مرد درینجا آمد تا کمپاین نماید و کارت کاری خود را برای مردم توزیع کردند که یک عکس بسیار مقبول داشت ،و او یک طعام بسیار خوب نیز
برای مردم تهیه کرد .اما هرچند که مردم کارت او را گرفتند و طعام او را نیز خوردند ،ولی برایش رای ندادند.
— —زن نیمه سن و بی سواد ،ولسوالی بامیان ،والیت بامیان

این نکته با درنظرداشت محدوده این مطالعه و این واقعیت که زنان در مناطق نا امن و بسیار محافظه کار بیشتر از پاسخ دهندگان فوق ،آسیب پذیر بوده اند ،گفته
شده است .با آنهم مهم است تا به یاد داشته باشیم که فرضیات دیگر در مورد عدم توانائی زنان غالب ًا با آنچه که خود زنان فکر میکردند که چی کرده می توانند،
متفاوت بوده است.

 4 4.6دسترسی به صندوق های رای دهی
در حالیکه بیشترین بحث ها روی مسایل مربوط به دسترسی زنان به معلومات متمرکز بوده است ،ولی اشتراک کننده گان تحقیق به موارد مختلف نیز اشاره کرده
اند که زنان قادر نبوده اند تا به مراکز رای دهی دسترسی پیدا کنند و رای بدهند .در هر دو ساحه تحت مطالعه در والیت بلخ ،و تا حدی هم در ساحه دشت برچی
هم زنان و هم مردان اشتراک کننده درین تحقیق به مواردی اشاره کردندکه خانواده ها ،زنان خود را اجازه نداده اند تا رای بدهند .نظریات مختلف درین زمینه وجود
داشته است ،طوریکه بعضی فامیل ها اینکار را بخاطر نگهداشت عزت زنان خود کرده اند؛ یا اینکه برای حفاظت زنان خود را از خطرات احتمالی نا امنی در مراکز رای
دهی از اشتراک آنها در انتخابات جلوگیری کردند؛ و یا طوریکه یکی از زنان در ساحه دشت برچی گفته است ،زنان بخاطری در مسایل سیاسی شریک ساخته نمی
شدند چراکه آن در حدود مسوولیتهای اصلی آنان یعنی انجام کار های خانه و مواظبت از اطفال نبوده است.
بطور عموم اشتراک کننده گان این تحقیق در تمام ساحات تحت مطالعه به این عقیده بوده اند که کاهش و یا افزایش رای دهندگان زن در اشتراک در انتخابات در
سراسر ساحات انتخابات کم و بیش با تعداد رای دهندگان مرد یک سان بوده است .آنها نیز به این باور بودند که این دلیل که شوق و عالقه مردم در ساحه بامیان و
افزایش سرخورده گی مردم در دهدادی والیت بلخ تا درجه زیادی برای رای دهندگان مرد و زن همسان بوده است .ولی ،یک تعداد کمی از اشتراک کننده گان این
تحقیق نیز گفته اند اینکه زنان رای داده اند یا نی ،بستگی به آین داشته که آیا مردان آنها رای داده اند و یا خیر:
مردم در اشتراک زنان در انتخابات زیاد عالقه ندارند بخاطریکه ما هیچ نوع کمکی از طرف نامزدان انتخابات نگرفتیم .این نیز برای مردان بسیار مشکل است
تا بپذیرند که زنان شان در انتخابات اشتراک نمایند .اگر نامزدان انتخابات رضایت مردان را کسب کرده نتوانند ،بن ًا هیچ دلیلی وجود نمی داشت تا زنان را برای
اشتراک در انتخابات اجازه داد.
— —یکی از اشتراک کننده گان جوان و تعلیم یافته درین تحقیق ،ولسوالی دهدادی ،والیت بلخ
حقوق مساوی ،اما فرصتهای نابرابر

37

 1391واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

همه میدانند و دیده اند که چی کسی کار کرده و چی کسی کار نکرده ،بعضی از دوستان ما عضو پارلمان بودند و آنها برای ما کار نکردند .برای زنان خود گفتم که «شما نباید رای
بدهید ».برای شان گفتم که« ،تو دفعه قبلی برای یک نفر رای دادی ،ولی متاسفانه وی در انتخابات ناکام ماند.
— —یکی از اشتراک کننده گان جوان و تعلیم یافته درین تحقیق ،ولسوالی دشت برچی ،والیت کابل

طوریکه یک نفر زن جوان از ولسوالی دهدادی توضیح میدارد که همیشه تنها اعضای مرد خانواده ها زنان را در خانه مقید نمی سازند:
خشویم یک زن خوب نمی باشد ،بسیار کهن سال است و هیچ شرم ندارد .در روز انتخابات برایش گفتم تا از اوالد هایم نگهداری نماید تا من رفته رای بدهم ،ولی او قبول نکرد.
برایم گفت« :این وظیفه خودت است ،برای شما زنان جوان مهم نیست تا در انتخابات اشتراک نمائید ،شاید در مرکز رای دهی به کدام مرد مالقات میکنی!» من بسیار به ندرت از
خانه بیرون میشوم ،شوهرم افسر پولیس است و وی در هر دو هفته یکبار به خانه میاید .در روز انتخابات تنها خشویم رای داد.

این مثال از جمله شواهدی است که در دیگر مطالعات نیز دیده شده که مردان ،زنان و بخصوص کهن ساالن میتوانند محدودیت های را برای زنان وضع نمایند.
ولی بطور چشمگیر این تنها زنی بوده در سراسر این تحقیق که بطور مستقیم گفته است که توسط خانواده اش از اشتراک در انتخابات جلوگیری شده است .احتما ًال اینکار قسم ًا بخاطر
خطای است که به اثر روش تحقیق صورت گرفته است .اما امکان دارد که بعضی از محدودیت های خاص اجتماعی باالی زنان درین ساحات بخصوص در مناطق که انتخابات انجام
می پذیرد ،از میان رفته باشد .بطور مثال در والیت بامیان هیچ سوالی مطرح نبوده که زنان در انتخابات اشتراک نکنند و این نشان دهنده ای افزایش میزان گرایش های لیبرال و یک
تالش استراتیژیک برای بلند بردن تعداد آراء مردم هزاره میباشد .ولی برخالف ،در شورتپه ،نیرو ها محرک مشخص و اجتماعی روز انتخابات به این منجر شده که چندین نفر از زنان
احساس آرامش میکردند تا در برابر محدودیت های وضع شده از طرف شوهران خود که نباید رای بدهند ایستاده گی نمایند و آنان را به چالش بکشانند (به این مفهوم که شوهران
آنان نیز تا حدی زیادی خود را به اندازه توانمند فکر نمی کردند تا خواست خود را تحمیل نمایند):
تمام زنان ازینکه در انتخابات اشتراک کرده و رای داده بودند خوشحال بودند .همچنان ،بعضی از زنان بدون اجازه اعضای مردم خانواده های خود به مراکز رای دهی رفته و از اشتراک
خود در انتخابات برای شوهران خود چیزی نگفته اند .من فکر میکنم که تا به امروز شوهران شان هنوز هم از اشتراک آنها در انتخابات اطالع ندارند.
— —زن کهن سال و بی سواد ،ولسوالی شورتپه ،والیت بلخ

ولی طوریکه بحث گردید ،اجازه دادن زنان در انتخابات و اینکه واقع ًا آنها بعنوان بازیگران پروسه سیاسی در کشور تلقی گردند ،دوچیز کام ً
ال ازهم متفاوت میباشند.
یکی دیگر از مشکالت عدم دسترسی به مراکز رای دهی بوده است .در هر دو ساحه تحت مطالعه در بامیان ،اشتراک کننده گان این تحقیق گفته اند که زنان در انتخابات سال
 2010-2009میالدی بخاطر رای داده نتوانستند که بسیاری از زنان در ایالق بوده و از مواشی شان نگهداری میکردند (درین منطقه اینکار بیشتر توسط زنان انجام میافت) .عموم ًا
اشتراک کننده گان این تحقیق از موسسات غیر دولتی و سازمان ملل متحد ،ابراز داشته اند که مراکز رای دهی در آن والیت در نزدیکی و ساحه دسترسی بسیاری از مردم نبوده
است .ولی با آنهم یک تعداد از اشتراک کننده گان این تحقیق به ویژه در شورتپه گفته اند که توسط بزرگان منطقه و نامزدان انتخابات به مراکز رای دهی انتقال شده بودند .طوریکه
در تحقیقات دیگر نیز دیده شده است ،انتقال رای دهنده گان به عنوان طرفداران (احتمالی) توسط کاندیدان به مراکز رای دهی منفعتی برای رای دهندگان زن بوده است چراکه آنان
ضمن ممانعت های اجتماعی ،از دسترسی به ترانسپورت نیز محروم بوده اند.
در مجموع پنچ نفر اشتراک کننده زن درین تحقیق رای داده نتوانستند .چهار تن از آنان بخاطر نداشتن کارت رای دهی،رای داده نتوانسته بودند .و در یک مورد یک تن از زنان نمی
دانست که از کارت رای دهی خود میتواند در چند انتخابات متواتراستفاده کند.و بعضی ها هم کارت های رای دهی خود را گم کرده بودند و در عوض کارت جدید نیز اخذ نکرده بودند.
همچنان بعضی از آنان به این مفکوره بودند که اشتراک در انتخابات ضیاع وقت بوده چراکه در آن افراد با نفوذ مداخله کرده و سطح تقلب زیاد است .دو نفر از اشتراک کننده گان این
تحقیق در ساحه دشت برچی گفته اند که بعضی مردم که در آن اواخر ازپاکستان و ایران عودت کرده بودند ،کارت رای دهی به دست آورده نتوانستند .احتما ًالاین مشکل بطور نامتناسب
روی زنان تاثیر گذاشته باشد با اینکه این موضوع بطور مستقیم اشتراک کننده گان این تحقیق را متاثر نساخته بود.چونکه روند بیروکراسی و اداری گرفتن کارت جدید رای دهی برای
کسانیکه از سطح تحصیلی خوبی برخوردار نبودند ،پیچیده به نظر می رسید.البته این در صورتی است که زنان در آغاز اجازه داده شده باشند تا برای رای دادن از خانه های شان بیرون
شوند .باید به یاد داشت در حالیکه اشتراک کننده گان در شورتپه و هر دو ساحه تحت مطالعه این تحقیق گفته اند که در گذشته زنان مردود بوده اند که آیا کارت رای دهی بگیرند یا
خیر چراکه از چاپ شدن عکس شان در کارت ها در هراس بودند .به نظر میرسدکه این چنین نگرانی ها با گذشت چند انتخابات و آشنائی بیشتر مردم با آن پروسه ،از بین رفته است.
تعداد زیاد از زنانیکه کارت رای دهی داشتند ،ارزش آن کارت را نمی دانستند .و این واقعیت را نشان میدهد که بسیاری از زنان در افغانستان دسترسی رسمی به اسناد رسمی که هویت
آنان را نشان دهند ،ندارند .اشتراک کننده گان زن درین تحقیق گفته اند که کارت های رای دهی نشانه هایاز حق شهروندی آنها درین کشور بوده است که برای آنان حقوق مساوی
همانند مرد ها را داده است .بخصوص در هر دو ساحه در والیت بامیان و در ولسوالی گلدره ،اشتراک کننده گان زن گفته اند که چگونه از این کارت های رای دهی بعنوان کارت
هویت مث ً
ال در هنگام گرفتن کمک ها از موسسات غیر دولتی استفاده نموده اند .مخصوص ًا در حاالتی که مردان فکر نموده اند که مهم نیست تا زنان کارت هویت رسمی داشته باشند،
داشتن کارت رای دهی میتواند تا حدی استقاللیت بیشتر را برای زنان بدهد .طوریکه یک تن از زنان نیمه کهن سال در ولسوالی بامیان چنین اظهار داشته است:
کارت های رای دهی مخصوص ًا برای زنان بسیار مهم اند بخاطریکه زنان کارت هویت ندارند .بن ًا زناندر هنگام ضرورت از کارت های رای دهی خود بعنوان کارت هویت استفاده
مینمایند.مردان میگویند که مهم است تا کارت هویت داشت اما ما زنان از کارت های رای دهی خود به خوبی نگهداری میکنیم.

رای دهی زیر سن
به نظر میرسد که در سراسر ساحات تحت مطالعه این تحقیق رای دهی زیر سن معمول و گسترده بوده است .اکثراً اشتراک کننده گان این تحقیق گفته اند که دختران جوان تخطی
کننده گان اصلی این کاربوده اند چراکه آنان با استفاده از چادری هم توانستند کارت رای دهی به دست آورند و هم در روز انتخابات چندین بار رای داده اند .این موضوع در والیات کابل
و بلخ بیشتر بعنوان کاستی و نا آگاهی کمیسیون مستقل انتخابات تلقی گردیده و خود نشانه ای از یک بحران عمومی و حیله بوده که انتخابات اخیر را نیز لکه دار ساخته است .ولی در
والیت بامیان این موضوع پیچیده تر بوده است .زنده گی کردن درین ساحه که آموزش و پرورش و اشتراک در مسایل سیاسی بعنوان اجزای یک برنامه بزرگتر برای بهبود زنده گی
مردم تلقی شده ،و رفتن به مکتب در جائیکه نامزدان انتخابات شاگردان را برای انتخابات تشویق میکردند و از آنان می خواستند تا از حقوق خود دفاع نمایند؛ بن ًا در چنین فضای مشکل
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بوده است تا اطفال در یکاولنگ و ولسوالی بامیان منتظر بمانند تا در سن قانونی خود در انتخابات اشتراک نمایند .اشتراک کننده گان این تحقیق تالش میکردند تا روی مسئله رای
دهی زیر سن بی طرفانه و یا بطور مثبت صحبت نمایند.در انتخابات2005میالدی یک نفر پدر از ولسوالی بامیان برای طفلش پول داده تا با دوستش تکسی کرایه کرده تا برای رای
دادن به مرکز رای دهی بروند .دخترش اکنون معلم است .بعضی ازین نوع احساسات توسط یک نفر مرد کهن سال و هزاره از ساحه دشت برچی والیت کابل نیز چنین اظهار شده است:
میدانم که هر افغان زیر سن  18سال رای داده میتوانند و از آراء خود برای هر کاندید که بخواهند استفاده نمایند.اما این سن  18سال خوب نیست ،چرا این سن  15سال تا  16سال
نباشد؟ آیا اینها ازین کشور نیستند؟ آیا کالن نیستند؟ چرا آنان واجد شرایط رای دهی نمی باشند؟

بر اساس ارزیابی خطرات و آسیب پذیری ملی سال  49 ،2007-2008درصد از نفوس این کشور زیر سن  15سال میباشد .همراه با این واقعیت است که در بسیاری از ساحات روستائی،
بزرگسالی هنوز هم در همان آوان طفولیت افراد آغاز میشود .عالوه بر این مسئله بعنوان یک بی نظمی پروسه انتخاباتی؛ بنابرین یک تقاضای عاجل دیده میشود تا تحقیقات بیشتر
روی علل و انگیزه های پروسه رای دهی زیر سن در سراسر افغانستان صورت گیرد.

 4 4.7تاثیر انتخابات
درین تحقیق تنها آن زنانیکه کاندیدای زن از منطقه شان در انتخابات کامیاب شده بود ،فکر می کردند که انتخابات امتیازات و منافع قابل لمس را مث ً
ال از قبیل دسترسی به خدمات،
داشته است .مث ً
ال در گلدره وسیع ًا گفته شده است که نماینده پارلمان یعنی فوزیه ناصریار گلدره ای توانسته است که برای منطقه خود یک باب مکتب بسازد .و در آن معلمین ورزیده
را بگمارد .این مسئله در ولسوالی بامیان نیز چنین بوده است ،طوریکه اشتراک کننده گان زن درین تحقیق نیز گفته اند که عقیله حسینی توانسته است که سرک های این منطقه را
بسازد و زمینه ای رفت و آمد را برای زنان به نزدیکترین کلینینک آن منطقه کوتاه تر بسازد که این خدمت توانسته در قسمت مرگ و میر نو زادان در هنگام سفر به کلینیک را کاهش
بدهد .برخالف ،زنان از ولسوالی یکاولنگ گفته اند که صفورا الخانی در هنگامیکه معلم بود به مقایسه اینکه در پارلمان وظیفه وکالت آنها را به دوش گرفته برای آن مردم بیشتر
خدمت کرده است .حتی تا این حد که نامبرده پس از انتخاب شدنش در پارلمان هیچ گاه به آن منطقه برنگشته است.و اینکه در ساحه دهدادی و دشت برچی که قانون ًا اعضای زن
در شورای والیتی بوده است ،اشتراک کننده گان مرد و زن درین تحقیق گفته اند که پس از انتخابات در مناطق آنان فقط تغییرات اندک پدید آمده است .این مطلب دو موضوع را
نشان میدهد یکی توقعات بلند مردم و دیگر اینکه روابط سیاسی در مراکز شهر های کشور زیادتر پراکنده می باشد.
بطور چشمگیر هیچ زنی به این معتقد نبوده است که اشتراک شان در انتخابات سبب افزایش صالحیت و سهمگیری آنها در مسایل اجتماعی درمنطقه شان شده باشد .در حالیکه
چندین تن از زنان از آن مناطقیکه آنها در پارلمان و شورا های والیتی عضو زن داشته اند اظهار کرده اند که که داشتن نماینده گان زن در آن نهاد ها فرصت های بی سابقه ای را
برای آنها مساعد ساخته است تا آنها شکایات و خواست های خود را به گوش آنانیکه بر اریکه قدرت تکیه کرده اند ،برسانند .ولی هیچ کسی عم ً
ال کدام اقدام نکرده است .برخالف به
نظر میرسد که انتخابات اثرات قابل مالحظه ای را روی درک مردم هم از ناحیه ای اینکه زنان در مورد خود چگونه فکر میکردند و هم از ناحیه اینکه مردم مناطق روی نقش زنان در
زنده گی عامه چی فکر میکردند ،داشته است .باید به خاطر داشت که این تاثیرات مستقل از ویژه گی های «موفقیت» نامزدان زن در انتخابات مانند دانستن اینکه چیطور رای دهند
و برای چی کسی رای بدهند ،مستقل نبوده است.
برای تعداد زیادی از اشتراک کننده گان این تحقیق در سراسر ساحات تحت مطالعه ،اشتراک در انتخابات یک تجربه بوده که برای توانمند ساختن هرچه بیشتر شخصیت آنها مفید
بوده است .مخصوص ًا آن زنان بیسواد که در انتخابات اشتراک کرده بودند ،سطح اعتماد به نفس و ارزش آنها بلند رفته بود .طوریکه در بخش  5.2گفته شد ،بسیاری از زنان حد اقل
در تیوری انتخابات را یک نشانه قوی برای داشتن حقوق مساوی با مردان میدیدند .بخصوص چندین نفر از اشتراک کننده گان کهن سال این تحقیق گفته اند که این مسئله یعنی
اشتراک زنان در انتخابات سبب شده تا آنان وضعیت کنونی خود را در مناطق خود مورد سوال قرار دهند و نیز فکر نمایند که در وضعیت فعلی آنان تغییر رونما گردد .طوریکه درین
دو نقل قول واضح شده است:
در زمان انتخابات با شوهرم صحبت کردم .گفتم که «ببین دولت زمینه را برای زنان نیز مساعد میسازد ،زنان همانند مردان در انتخابات اشتراک خواهند کرد و با آنان کار خواهند
کرد .هیچ فرق بین نقش آنها نمیباشد .اگر من یک زن تعلیم یافته میبودم در انتخابات اشتراک میکردم و عضو پارلمان میشدم .بعداً من چشمان تو را میکشیدم چراکه تو همیشه
به ما فرمان میدهی و بدون اجازه تو ما هیچ کاری کرده نمی توانیم ».من امیدوارم که در آینده ما یک رئیس جمهور زن داشته باشیم .همچنان من دختر های خود را میخواهم که
عسکر و قوماندان شوند .آنها محافظ و سالح داشته باشند و هر کس از آنها بترسند.
— —زن کهن سال و بی سواد ،دهدادی ،والیت بلخ

بسیاری از زنان در انتخابات اشتراک کردند و تعداد زیادی هم خود را در انتخابات نامزد نمودند .هرچند طوریکه گفتم ما وضعیتی خوبی در خانه نداریم و تقریب ًا همیشه توسط مردان
توهین و تحقیر میشویم ،اکنون یافته ایم که چگونه زنده گی نمائیم و آن مشکالت که در گذشته با آن مواجه شده بودیم واقع ًا ما را تشویق کرده تا راه خود را بیابیم .به همین خاطر
است که بسیاری از زنان تالش میکنند تا موقف های بهتری داشته باشند و در بیرون از خانه کارکنند.
— —زن کهن سال و بی سواد ،ولسوالی بامیان ،والیت بامیان

یک تعداد دیگر از اشتراک کننده نیز اظهار داشته اند که انتخابات توان فکری آنها را بلند برده و آنها را با تجارب جدید و بیرون از خانه روبرو ساخته است .این موضوع مخصوص ًا در
منطقه شورتپه صدق میکرد .طوریکه رئیس شورای زنان برنامه همبستگی ملی با کمیسیون مستقل انتخابات مذاکره کرده تا زنان محل بعنوان کارمندان پروسه انتخابات سال 2010
استخدام شوند .آن تعدادی که استخدام شدند ،در واقع این اولین وظیفه ای بوده که در آن درامد داشته اند .و برای آنها این تجربه بسیار معتبر بود ،طوریکه خود چنین می پنداشتند
که امکان داشته است تا زنان بی سواد نیز کار کنند و درامد داشته باشند.
در میان تعدادی کمی از مردان و زنان در سراسر ساحات مورد تحقیق این احساس نیز وجود داشته است که تدویر انتخابات بینش مردم را در برابر زنان تغییرات داده است .هم در
دهدادی در والیت بلخ و هم در هر دو ساحه تحت مطالعه در والیت بامیان 6 ،نفر از اشتراک کننده گان این تحقیق(به شمول دونفر مرد) گفته اند که اینکه زنان در موقف های بلند
دولتی بطور موثر کار نموده اند مردم را متقاعد ساخته است که زنان همانند مردان در ُپست های کلیدی و مهم کار کرده می توانند .همچنان هشت نفر (بشمول  4نفر مرد) نیز در تمام
این ساحات مورد تحقیق گفته اند اینکه زنان در دفاتر حضور یافته و کار میکردند ،دیگر مردم را الهام بخشیده تا دختران خود را اجازه دهند به مکتب بروند .این نظر بیشتر در مناطق
یکاولنگ و گلدره شایع بوده است ،درین هر دو منطقه شهرت اعضای زن پارلمان در میان مردم بسیار بزرگ جلوه کرده بود.
حقوق مساوی ،اما فرصتهای نابرابر
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روی همرفته زنده گی در والیات(در شرایط سنتی و محافظه کار) در ده سال گذشته از یک دوره نسبت ًا با ثبات برخوردار بوده است .کاندیدان و رای دهندگان زن درین
مطالعه به مشکالت کمتری که معمو ًال زنان در زمان اشتراک در انتخابات در افغانستان با آن مواجه اند ،روبرو شده اند .این کاندیدان به تهدید های مستقیم کمی مواجه
بوده اندو آنان توانسته اند در یک فضای نسبت ًا آزاد مذهبی و به دور از خصومت های سنتی و تعصب آمیز به کمپاین انتخاباتی خود بپردازند .رای دهندگان بطور عموم
میتوانستند به صندوق های رای دهی دسترسی داشته باشند .آنان به ندرت گفته اند که اعضای مرد فامیل شان ،آنان را در قسمت رای دهی و پروسه انتخابات رهنمائی
کرده اند.و اکثر رای دهنده گان از چگونگی رای دهی بطور درست آگاه بودند .ولی هر دو گروه یعنی کاندیدان و رای دهنده گان کماکان با یک چالش دیگر که کمتر
نمایان بوده و تقریب ًا مشکل بوده تا با آن مبارزه شود ،مواجه بوده اند .و آن چالش عبارت از عدم پذیرش زنان بعنوان بازیگران فعال سیاسی توسط مردان بوده است .واقعیتی
که هم در قسمت کیفیت و هم در قسمت تاثیر اشتراک زنان در انتخابات موثر بوده است .مابقی این بخش به این موضوع و دیگر مسایل کلیدی که درین تحقیق بررسی
شده اند ،می پردازد و در نهایت پیشنهاداتی را ارایه میدارد .مهم است تا بخاطر داشتکه این یافته ها نمایانگرمسایل کلی افغانستان نیست ولی تنها بعضی از تجارب و باور
های مختلف مردم را در سه والیت مورد مطالعه این تحقیق ،نشان میدهد.

5 5.1یافته های کلیدی(کاندیدان انتخابات)
نامزدان زن و کامیاب کدام طرح واحدی را برای موفقیت در انتخابات ،استفاده نکرده اند .داستان های که افراد مصاحبه شده حکایت کردند همانند محیط سیاسی که در آن زنده گی
میکردند ،متنوع و پیچیده بوده است .ولی در تمام مواردکاندیدان کامیاب از طریق ترکیب حد اقل دو مورد از این ویژه گی ها ،در انتخابات اشتراک کردند :1:دسترسی به منابع :2 ،رابطه
با خانواده های قدرتمند و یا احزاب سیاسی .3 ،روابط قوی با محالت و یا حوزه های انتخاباتی رای دهندگان .در حالیکه هر یک ازین والیات توانائی های بالقوه خاص خود را داشته
اند ،به نظر میرسد که دسترسی به حوزه های انتخاباتی مشخص از مهمترین این سه ویژه گی بوده است.

آموزش و تامین روابط
اکثریت قابل توجه از کاندیدان به برنامه های آموزشی در مورد راه اندازی کمپاین ،آشنائی داشتند و بیشتر در جلسات آموزشی که توسط انستیتیوت ملی دیموکراتیک دایر
شده بود ،اشتراک کرده بودند .اکثر از کاندیدان از چگونگی کارکرد این کارگاه ها راضی بوده و تنها شکایت آنها از دیر آغاز شدن این برنامه های آموزشی در زمان کمپاین
بوده است ،تا آنان میتوانستند بیشترین استفاده را از آن برنامه ها ببردند .تنها تعداد کمی از اشتراک کننده گان این تحقیق در فعالیت های هماهنگی و تامین روابط با دیگر
کاندیدان زن ،با شخصیتهای سرشناس زن و جوامع مدنی فعال در خصوص زنان ،ارتباطات داشته اند.

چالش ها
•بحث نا امنی ها :بطور کلی یکی از چالشهای که کاندیدان زن با آن مواجه بودند ،نا امنی بوده است .ولی یک تعداد کمی از کاندیدان گفته اند که ناامنی یک
چالش مشخص فرا راه کمپاین های انتخاباتی آنها بوده است .با وجودیکه این نشان میدهد که سه والیت که این تحقیق در آنجا انجام گردید ،نسبت ًا با ثبات و آرام
بوده است ،ولی این پرسش را مطرح می سازد که آیا بعضی از کاندیدان نا امنی را بعنوان یک مسئله مبهم میدانستند ،و بدون اینکه توجه بکنند که آیاعم ً
ال آنها از
ناامنی ها تا چی حد متاثر شده اند .بطور چشمگیر حد اقل کاندیدانیکه بطورشجاعانه به ساحات نا امن رفتند امتیاز بسیار مهمی به دست آوردند،طوریکه به مقایسه آن
کاندیدانیکه از کمپاین به این ساحات خوددداری کردند ،آراء بیشتر به دست آوردند.
•بی تفاوتی مردان :نسبت ًا تعداد اندک از کاندیدان درین والیات گفتند که به خصومت های جدی و مستقیم رای دهندگان و اشخاص با نفوذ که ریشه آن بر می
گردد به اعتراض مذهبی و محافظه کاران علیه اشتراک زنان در انتخابات ،مواجه شده اند .در عوض چالش عمده و اساسی که آنان به آن برخوردند عبارت از بی
تفاوتی مردان در برابر کمپاین های انتخاباتی زنان بوده است .این مسئله به این فرضیه ارتباط میگیرد که زنان نمیتوانند برای آنان خدمت نمایند و یا به مقایسه همتا
های مرد ،نماینده گان خوب بوده نمی توانند.

استراتیژی کمپاین
•ایجاد حوزه های انتخاباتی :تقریب ًا تمام کاندیدان کامیاب و اکثریت از کاندیدان ناکام تالش کرده اند تا یک حوزه انتخاباتی مشخصی را برای خود ایجاد نمایند.
در اکثر ازین موارد این حوزه ها عبارت ازیک منطقه و یا محل مشخص ،شبکه های خاص مانند یک قوم یا نژاد بوده است .در تعداد کمی ازین موارد ،کاندیدان قادر
بودند تا حوزه های انتخاباتی راخارج از مسایل محلی /منطقوی و یا ارتباطات قومی ایجاد کنند ،آنها توانسته بودند تا از طریق شبکه های محصلین و شبکه های
مذهبی با مردم ارتباطات تامین نمایند .ولی در نهایت این شخصیت کاندیدان بوده نی ایدیولوژی و یا برنامه ای کاری آنان که این گروه ها را با هم وصل نموده است.
•کار در یک چوکات سنتی :چندین نفر از کاندیدان تالش کردند تا تعصبات فرهنگی و مذهبی را کاهش بدهند که با استفاده از شیوه های سنتی و مذهبی در
انتخابات اشتراک نمودند .و درین راستا با مال امام ها و بزرگان (مردان) از طریق کمپاین در مساجد همکاری نموده اند و در جریان کمپاین و سخنرانی ها ،از خود یک
چهره مردمی و محلی به نمایش گذاشته اند.
•پنداشت زنان بعنوان افراد صادق :نامزداندیگر در انتخابات بطور بسیار استراتیژیک برای معرفی خود بعنوان افراد صادق و کسانیکه صدای خود را در برابر
افزایش فساد اداری و بی بند و باری ها بلند کرده اند ،تالش میکردند .آنان برای اینکه مهمانی های مجلل و اصراف در کمپاین همتا های(مرد) خود را تحت الشعاع
قرار دهند ،جلسات کمپاین خود را بسیار به سطح پائین تدویر میکردند.و در سخنرانیهای خود تالش می کردند تا توقعات رای دهندگان را بلند نبرند و برای آنها واضح
می ساختند که نظام سیاسی فعلی کدام کارها و خدمات را برای مردم انجام داده میتواند.
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•تالش های کم برای توصل :به زنان بعنوان گروه های ذینفع و مجزا :تعداد کمی از کاندیدان تالش کردند تا زنان را بعنوان یک حوزه انتخاباتی مجزا مورد توجه
قرار دهند و حتی تعداد کمتر از کاندیدان بطور مستقیم به منافع مشخص جندر توجه کرده اند .ممکن این کار راقسم ًا بخاطر ترس ازینکه توسط مخالفین محافظه کار
خودمنحیث کمونیست و یا اجنت های خارجی شناخته نشوند ،کرده باشند.ولی این نیز احتمال دارد که آنانبه این خاطر به زنان توصل نکردند چونکه زنان قدرت کمتر
در قسمت بسیج آراء مردم در میان قوم و یا مناطق خود داشته اند .بنابرین برای کاندیدان زن موثرتر بوده است تا وقت بیشتر را در قسمت کسب حمایت رهبران ُپر
قدرت و یا شوراهایکه اکثراً مردان در آن تسلط دارند و میتوانستند از کاندیدان بطور چشمگیر حمایت نمایند ،صرف نمایند.
•روابط نا معلوم با احزاب سیاسی :درحقیقت اینکه تقریب ًا نیم از کاندیدان کامیاب درین مطالعه که توسط احزاب سیاسی حمایت شده اند ،نشان میدهد
که این احزاب نقش بسیار مهمی را در قسمت حمایت و هماهنگ ساختن کمپاین های انتخاباتی زنان دارند .ولی آنانیکه توسط احزاب حمایت شده بودند ،تالش
میکردند تا مشتاقانه ارتباط شان رابا احزاب ،اگر در مورد آن صحبت هم میکردند ،کمتر جلوه دهند .بنابرین ماهیت دقیق از چگونگی تعامالت و توقعات زمانیکه
احزاب سیاسی از کاندیدان زن حمایت میکردند ،مبهم مانده است .الزم است تا در جریان انتخابات آینده راجع به این مسئله زیادتر تحقیق شود.

تاثیر اشتراک در انتخابات
عموم کاندیدان بدین معتقد اند که اشتراک در انتخابات تاثیرات مثبت روی زنده گی آنها داشته است .در حالیکه یک تعداد اندک و اکثراً کاندیدان ناکام گفته اند که اشتراک
آنان در انتخابات باعث شده تاآنها به مشکالت مالی مواجه شوندو خانواده های آنها را به خطر مواجه سازد .بعضی ها نیز گفته اند که تجربه کمپاین در انتخابات سبب شده
تا دسترسی آنها به مهارت ها ،شبکه های ارتباطی و آگاهی و دانش کلی شان باال برود و نیز سبب شده تا اعتماد به نفس شان بیشتر شود ونقش فعالتری را در مناطق
خودایفاء نمایند .ولی بسیار مهم است تا بخاطر داشت که نسبت ًا تعداد کمی از کاندیدان ناکام عالقمندبودند تادوباره در انتخابات اشتراک نمایند ولی بخاطر گسترده گی
فساد اداری و سستی و ضعف در سیستم کنونی انتخابات ،این تصمیم شان را به تعویق انداخته اند.

5 5.2یافته های کلیدی (رای دهنده گان)
بطور کلی زنان در قسمت دسترسی به صندوق های رای دهی و اینکه چگونه رای بدهند زیاد مشکالت نداشته اند .دیدگاه عموم مردان از اشتراک زنان در انتخابات
مثبت بوده است و چنین برداشت میشد که کیفیت اشتراک زنان در انتخابات بطور ثابت در جریان سالها بهبود یافته است .ولی خاموش ساختن بحث های انتخابات مردم،
ناتوانائی برای دسترسی به آموزش های رسمی و ممانعت ازینکه در خانه روی مسایل سیاسی بحث شود ،بسیاری از زنان در قسمت اتخاذ تصمیم معقول که چطور رای
بدهند ویا بتوانند صدای خود را بلند نمایند تا اینکه در روند سیاست گذاری ها در سطح محل که یک بخش بسیار مهم انتخابات در افغانستان را تشکیل میدهد ،به چالش
مواجه ساخته است.

باور ها
•باورهای مثبت از اشتراک زنان در انتخابات :تعداد زیادی از مردان و زنان درین تحقیق پذیرفته اند که زنان باید در انتخابات منحیث کاندید
یا منحیث رای دهنده اشتراک نمایند .ولی ،مهم است تا بخاطر داشت که تحمل اشتراک زنان در انتخابات در تیوری ،لزوم ًا به این مفهوم نیست که در
عمل نیز از آنان حمایت صورت گیرد.

چرا و برای چی کسی زنان رای داده اند
•رای دادن منحیث سمبول برابری حقوق :برعالوه مهیا ساختن فرصت برای زنان تا نماینده گان خود را برای اولین بار انتخاب نمایند ،رای دادن خود یک
سمبول بسیار قوی بوده تا آنان بتوانند حقوق مساوی خود را بعنوان شهروندان افغانستان طلب نمایند .بنابرین اشتراک فعال آنان در انتخابات یک راه بود تا بدون
در نظرداشت اینکه آیا آنان میکانیسم رای دادن را میدانستند و یا بطور موثر رای داده اند یا خیر ،حقوق خود را مطالبه کنند.
•رای دادن یک تجربه دسته جمعی :رای دادن مخصوص ًا در ساحات روستائی فرصت نادر و بسیار خوب را مهیا ساخته بود تا زنان ماسوای خانه و مراسم عروسی ،در
اجتماع با دیگر زنان نیز دید و بازدید نمایند..
•رای برای زنان :تعداد زیادی از زنان درین ساحات معتقد بودند که این به نفع آنها است تا برای یک کاندید زن رای بدهند .چراکه نماینده گان زن
نیازمندیهای آنان را بهتر درک کرده و دسترسی به آنان نیز آسانتر است .برعالوه ،تعداد کمی از مردان عالقمند بوده اند تابرای زنان رای بدهند چراکه به نظر
آنها زنان صادق تر و ُپرکار تر بودند .ولی زنان و مردان ترجیح میدادند تا کسی را انتخاب کنند که از ساحه و منطقه آنهاباشد ،طوریکه درساحاتیکه کاندیدان
زن وجود نداشت ،رای دهنده گان زن همه برای کاندید مرد (از همان منطقه) رای داده اند..
•روند تصمیم گیری :تعداد کم از زنان گفته اند که از طرف اقارب خود(مرد)دستور گرفته اند و یا قسم ًا برای شان گفته شده است تا برای چه کسی رای بدهند؛
در حالیکه بسیاری آنها مقاومت کرده وآراء خود را حق خود دانسته اند .ولی درهیچ موردی زنان قادر به اشتراک در شورا ها و یا دیگر مکان های عامه نبوده اند
که در آن موضوع رای دسته جمعی به نفع کدام کاندید خاص بحث شده باشد .این بدین مفهوم است که زنان بطور موثرانه صدای در قسمت اینکه منافع مردم و
محل آنها را تعیین کندو اینکه کدام یک از کاندیدان به بهترین وجه از آنان نماینده گی کرده میتواند ،نداشته باشند..

سطح آگاهی و دسترسی به معلومات
•کمبود تعلیمات رسمی :به مقایسه مردان ،تعداد اندکی از زنان به برنامه های رسمی آگاهی عامه چی آنکه توسط کمیسیون مستقل انتخابات و یا
موسسات داخلی و خارجی تدویر میافت ،دسترسی داشته اند.
•دسترسی به رسانه ها :برای تعداد بسیار کمی از زنان تلویزیون منبع مهم معلومات در باره انتخابات بوده است .چندین نفر از مطلوبیت درامه های
تلویزیونی که توسط کمیسیون مستقل انتخابات تهیه شده بود ،سخن گفته اند .اما تعداد اندک از زنان از رادیو بعنوان منبع مهم معلومات یاد کرده اند
حقوق مساوی ،اما فرصتهای نابرابر
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•دسترسی به معلومات در ساحات:جوانان تحصیل کرده و کاندیدان مخصوص ًا در بامیان نیز در قسمت ُپر نمودن خالیگاه های معلوماتی مردم نقش
بسیار مهم را ایفا کرده اند .ولی در جاههای دیگر زنان عموم ًا از اشتراک در جلسات کمپاین های انتخاباتی منع شده و حتی اشتراک آنان در آن جلسات
از نظر فرهنگی نامناسب پنداشته میشد .در سراسر ساحات این تحقیق ،دیده شده که مردها در قسمت به اشتراک گذاشتن معلومات برای زنان و یا اینکه
روی مسایل سیاسی با خانم های خود صحبت نمایند ،موفق نبوده اند .طوریکه بسیاری از زنان درین تحقیق کماکان از نظر تعامالت اجتماعی و رفت و
آمد در مناطق خودمحدود باقی مانده بودند .و اغلبآنان در باره اینکه می توانستند تصمیم بگیرندتا برای چه کسی رای دهند ،احساس محرومیت میکردند.
•بهبود در کیفیت اشتراک زنان در انتخابات :تقریب ًا تمام زنان میدانستندچگونه رای بدهند و در آخرین دور انتخابات موفقانه رای داده اند .در تمام
ساحات تحت تحقیق مردم معقتد بودند که کیفیت اشتراک زنان در انتخابات با گذشت چند سال بهبود یافته است .ولی دیده شده که اکثریت از زنان و
مردان فهم کمتری در مورد چگونگی سیستم سیاسی این کشور داشته اند .بطور قابل توجه ،تعداد کمی از اشتراک کننده گان این تحقیق از موجودیت
کرسی های اختصاص یافته برای زنان در پارلمان و شورا های والیتی اطالع داشتند.
•بد نام سازی رای دهندگان بی سواد :در میان رای دهندگان تحصیل کرده و نیز کاندیدان و کارمندان دولت و یا موسسات غیر دولتی این تمایل
وجود داشت تا آنان از یک دیدگاه متفاوت به رای دهندگان بی سواد ببینند و مخصوص ًا زنان بیسواد را بعنوان اجنت های آسیب پذیر که دستخوش استفاده
بودند ،می پنداشتند.هرچند این تا حدی صحیح است ولی این برخالف آنچه بوده که رای دهندگان بیسواد در مورد خود فکر میکردند .با اینکه آنان از زیان
های که به آن مواجه بودند بخوبی آگاه بوده اند و با هم راجع به اهمیت انتخاب کاندیدان مناسب و استراتیژی هائیکه دستخوش استفاده دیگران قرار
نگیرند ،صحبت میکردند .بسیاری از زنان بیسواد به شدت از آرای خود حفاظت میکردند و راجع به اهمیت انتخاب کردن کاندید مناسب و استراتیژی هایکه
آنان استفاده کردند تا دستخوش استفاده دیگران قرار نگیرند ،صحبت کرده اند.

دسترسی به صندوق های رای دهی
•محدودیت های کمتر در قسمت رای دهی زنان :تنها یکی از اشتراک کننده گان توسط خانواده اش از رای دادن منع شده است .در حالیکه ممانعت
زنان از رای دادن در ساحات شهری چون بلخ و کابل هنوز هم یک چالش بود ،ولی عموم ًا در حال کاهش بوده است .در والیت بامیان طوالنی بودن فاصله
به نزدیکترین مرکز رای دهی در هر دو ساحه تحقیق یک مشکل بوده است .ولی این مشکل سبب عدم اشتراک زنان در روز رای دهی نشده است .بلکه
زمان انتخابات که درین سالهادر هنگام تابستان اتفاق افتاده برای زنان یک معضله بوده است چراکه زنان درین فصل سال در مناطق دور یعنی علفچرها
مشغول کار بوده و نتوانستند در انتخابات اشتراک نمایند.
•رای دهی زیر سن :به نظر می رسد که رای دهی زیر سن در تمام ساحات تحقیق فراگیر بوده است .و اغلب ًا چنین احساس میشد که دختران جوان اساس ًا
درین کار مشغول بوده اند .ولی مخصوص ًا در والیت بامیان به نظر نمی رسد که اینکار یک تقلب سیستماتیک بوده باشد و یا دستخوش استفاده دیگران قرار
گرفته باشد .بلکه چنین احساس میشود که عالقه وافر عموم مردم برای اشتراک در انتخابات و نیز نقش موثر و دینامیک که مکاتب در قسمت فعالیتهای
انتخاباتی ایفا کرده بود ،سبب شده باشد تا حتی اطفال زیر سن قانونی در اانتخابات اشتراک کرده و رای بدهند.

تاثیرات اشتراک زنان در انتخابات
•بعضی امتیازات قابل لمس برای زنان ،اما کسی به «صدای» آنان هنوز گوش نمی دهد:زنان از آن ساحاتیکه نماینده زن داشته اند فکر
میکردند ،که انتخابات به نفع آنها بوده است .از آنجائیکه نماینده آنها بطور موفقانه توانسته تا مکتب دخترانه ایرا برای مردم آن منطقه اعمار نماید و سرک را
در آنجابسازند .ولی شواهد کم وجود دارد که نشان دهد که انتخاب کننده گان زن به موکلین و نماینده گان خود دسترسی داشته اند و تقریب ًا در هیچ موردی
زنان نگفته اند که انتخابات به آنان این زمینه را مساعد ساخته است تا آنان در روند زنده گی سیاسی منطقه شان خواست های خود را مطرح کرده بتوانند.
•تاثیرات مثبت باالی اشخاص :بسیاری از زنان معتقد بودند که اشتراک در انتخابات– یکسان همانند مرده ها  -بطور چشمگیر اعتماد به نفس و
ارزش آنان را باال برده است .بر عالوه ،بعضی زنان را وا داشته است تا بطور جدی موقف و حالت کنون خود را درجامعه مورد بررسی قرار داده و آنان را
معتقد ساخته است که حد اقل تغییر امکان پذیر میباشد.

 5 5.3پیشنهادات
پیشنهادات که در زیر ارایه میشوند مستقیم ًا برگرفته شده از یافته های کلیدی این مطالعه بوده و به این هدف ارایه میشوند تا سهمگیری زنان در سیستم موجود را بهبود
بخشد .بخاطر باید داشت که تغییرات بسیار مهم در چارچوب انتخابات که احتما ًال نقش زنان را گسترش داده و بهبود بخشد ،تنها خارج از پیشنهادات این تحقیق نیست،
بلکه تهدیدهای جدی را در برابر پیشرفت های شکننده ای که درین زمینه به دست آمده است و با در نظرداشت فضای محافظه کار امور سیاسی در افغانستان و فضای
کنونی بی تفاوتی ها و یا ضدیت های آشکار در خصوص اجنداء و برنامه های توان بخشی زنان به مخاطره می اندازد.

نامزدان انتخابات
•تضمین و وضاحت در سیستم اختصاص کرسی ها :طوریکه درین تحقیق دیده شده است که نامزدان زن در انتخابات حتی با دسترسی خوب به
منابع و حامیان قوی سیاسی تالش خواهند کرد تا بدون کمک سهمیه در انتخابات پیروز گردند .در نتیجه ،مهم است تا همین سیستم سهمیه ضمن تالش
برای اصالح نظام انتخاباتی و یا در نهایت با توافق سیاسی با طالبان در آینده حفظ گردد .روش محاسبهء سهمیه نیز باید بطور عاجل مورد بازبینی قرار گیرد.
زنانیکه بدون در نظرداشت سهمیه برنده کرسی های آزاد میگردند ،باید از کرسیهای اختصاص یافته ،سهمیه نداشته باشند .این کار تضمین خواهد کرد که
سیستم سهمیه در اشتراک زنان در نهاد های منتخب افغانستان یک نقطه آغاز باشد نا یک نقطه ختم.
•تدویر برنامه های آموزشی قبل از وقت:سازمان های که در قسمت آموزش کاندیدان ،بخصوص انستیتیوت ملی دیموکراتیک کار میکنند باید تالش
نمایند تا کارگاه های آموزشی خود را در زمان کمپاین های انتخاباتی به موقع آغاز نمایند تا اینکه در روند کمپاین های انتخاباتی کاندیدان موثر واقع گردد.
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سازمان های تمویل کننده باید این را نیز در نظر بگیرند تا برنامه های درازمدت را در قسمت ظرفیت سازی زنان که عالقمند به سهمگیری در سیاست اند
کماکان تمویل نمایند و حتی چنین برنامه ها را گسترش دهند.
•راه های جستجو شوند تا فرصت برای تامین روابط در میان زنان در سیاست گسترش یابد :پیوست با وزارت امور زنان ،سازمان
ملل متحد و جامعه مدنی داخلی و بین المللی راه های را جستجو نمایند تا روابط میان کاندیدان کامیاب و ناکام پارلمان و کاندیدان شوراهای
والیتی در تمام والیات گسترش یابد .اینکار سبب خواهد شد تا کاندیدان بدون اینکه از خود در هراس باشند ،بتوانند تجارب و دانش خود را با
یک دیگر شریک سازند .و نیز این زمینه یاد گیری را میان کاندیدان کامیاب و کسانی که به تازه گی عضویت پارلمان و شورا های والیتی را
میگیرند ،مساعد میسازد .همچنان به اعضای پارلمان و اعضای شورا های والیتی اجازه میدهد تا بطور بهتر فعالیتهای خود را در هنگام ایفای
وظیفه،هماهنگ سازند .بطور بالقوه زمینه هماهنگی را مساعد ساخته و رقابت های منفی میان کاندیدان زن در جریان انتخابات را به سطح پائین میرساند.
•راههای جستجو شوند تا روابط میان کاندیدان زن و رای دهندگان زن تقویت شود :شواهد ازین مطالعه نشان میدهد که در میان زنان
این احساس یعنی داشتن منافع مشترک جمعی در بعضی ساحات و حوزه های انتخاباتی زنان در افغانستان وجود دارد که بطور گسترده استفاده نشده
است .حد اقل ایستاده گی روی برنامه های محدود جندر ،بطور مثال دفاع از آموزش و پرورش زنان و صحت مادران میتواند کاندیدان کمک نماید تا
حمایت زنان و آراء آنان را تنظیم نماید .درین زمینه جامعه مدنی ملی نیز میتواند کاندیدان زن را تشویق نمایند تا بطور فعالتر با رای دهندگان زن در
ارتباط باشند.به ادامه مثالهای دیگر از نهضت زنان در جنوب آسیا ،اینکار شامل هماهنگ ساختن اعضا و یا مستفیدین برای جمع آوری حمایت آنان ،یا
حمایت های مالی و یا دسته های از آرای مردم برای کاندیدان به این امید ها که آنان از منافع زنان نماینده گی نمایند و تالش نمایند تا نماینده گان
هنگامیکه باز در دفتر راه میابند ،آنان را مسوول بشمارند .بر اساس حساسیت های سیاسی حمایت از کاندیدان منفرد ،چنین تالش های میتواند بهتر
روی احزاب ضعیف سیاسی افغانستان متمرکز گردد .انتخاب دیگر این تالش برای ترویج ارتباط میان شوراهای زنان برنامه همبستگی ملی افغانستان
و کاندیدان موجود و آینده باشد تا شبکه های رسمی ارتباطی میان آنان تامین شود و از آن طریق صدای انتخاب کننده گان زن بیشتر شنیده شود.
•معلومات راجع به اختصاص کرسی ها برای زنان در نهاد های منتخب در برنامه های تعلیمات مدنی گنجانیده شود:
با در نظرداشت اینکه در حال حاضر زنان میتوانند با کسب آراء بسیار کم نسبت به مردان کرسی های انتخابات را به دست آورند ،کرسی های
اختصاص یافته برای زنان یک وسیله مهم برای مذاکره میباشد .با در نظرداشت این تمایل یعنی انتخاب نماینده ای «شناخته شده» درین
مناطق،کاندیدان زن میتواننداستدالل نمایند که یک رای برای یک کاندید زن نسبت به یک رای برای یک کاندید مرد ،بیشتر احتمال دارد که او
را در انتخابات کامیاب نماید .ولی با آنهم ،برای اینکه چنین استدالل صورت گرفته بتواند ،در قدم نخست رای دهندگان باید بدانندکه اختصاص
کرسی ها در پارلمان چگونه صورت میگیرد ،اما در جریان این تحقیق دریافت شده است ،این آگاهی مردم در پائین ترین سطح قرار دارد.

رای دهندگان
•آغاز به موقع آماده گی برای انتخابات :شواهد ازین تحقیق و دیگر تحقیقات نشان میدهد که آماده گی های دیر هنگام برای انتخابات بطور غیر
متناسب باالی زنان تاثیر منفی گذاشته است .پالنگذاری و تمویل به موقع انتخابات کمک خواهد کرد تا سطح آگاهی زنان در رابطه به انتخابات از طریق
بهبود موجودیت و کیفیت تعلیمات مدنی بلند برود و دسترسی آنان به صندوق های رای دهی از طریق استخدام کارمندان کافی در غرفه های رای دهی،
بهبود یابد.
•بهبود نظارت و ارزیابی از تعلیمات مدنی :آغاز به موقع آماده گی برای انتخابات این فرصت را نیز مساعد میسازد تا میکانیزم های جدی برای نظارت
و ارزیابی از جریان انتخابات تشکیل شوند .اینکار بیشتر زنان را کمک خواهد کرد تا ازین برنامه ها د مستفید شوند .یافته های این تحقیق نشان میدهد
که ناظرین باید بطور مشخص ارزیابی نمایند که آیا عمال ًاز طریق مردان پیام ها برای اعضای زن فامیلهای آنان ،انتقال میابد یا خیر( ،چزیکه کمیسیون
مستقل انتخابات انجام داده است) و دیگر اینکه تا کدام حد برنامه های آگاهی عامه زنان را در واقع تحت پوشش قرار داده است.
•معرفی صنوف تعلیمات مدنی در مکاتب:ادغام تعلیمات مدنی در صنوف درسی مکاتب سبب میشود تا میزان فعالیت های آگاهی عامه کاهش پیدا
نماید .وزارت معارف باید برنامه تدویر صنوف تعلیمات مدنی را در مکاتب در خصوص قانون اساسی و پروسه انتخابات مد نظر قرار دهد .اینکار به ویژه
باالی زنان جوان یعنی کسانیکه به صنوف تعلیمات مدنی و یا فعالیت های کمپاین های کاندیدان بر اساس محدودیت های اجتماعی دسترسی ندارند،
تاثیر بسیار مهم و بزرگ خواهد داشت.
•نقش مکاتب را در قسمت تمرکز روی فعالیت های انتخابات مد نظر قرار دهید :مکاتب برای زنان یک فضای مصئون و مطمئن و از نظر
جنسیت متوازن را مساعد میسازد تا آنان در کمپاین های انتخاباتی و نیز در پخش و نشر معلومات اشتراک نمایند.الزم است تا تا میان وزارت معارف و
کمیسیون مستقل انتخابات روی اینکه کدام نقش رسمی را مکاتب میتواند در انتخابات آینده ایفا نمایند بحث صورت گیرد و پیش از انتخابات آینده باید
روی این موضوع توافق حاصل شود.
•در قسمت گسترش نقش زنان در زنده گی سیاسی در مناطق شان کار صورت گیرد :هر چند که اینکار آسان نیست ولی مهم است تا
برنامه ها و راههای جستجو شود تاصدا/خواست های سیاسی زنان در مناطق شان مورد توجه قرار گیرد .یکی از راه های ممکنه اینست تاتالش شودتا
برنامه های بهبود آگاهی سیاسی و بسیج جمعی مردم شامل برنامه های توانبخشی اقتصادی زنان به ویژه در چوکات شورا های زنان برنامه همبستگی ملی،
شامل گردد .اینکار فضا را برای زنان مساعد میسازد تا منافع سیاسی خود را تعریف و تنظیم کرده و روی آن بحث نمایند .این شوراها و یا نهاد های دیگر
میتوانند روی خواست های زنان سرمایه گذاری نمایند تا نقش آنها در زنده گی سیاسی فعالتر شده و در درازمدت تعادل با دیگر نهادهای تصمیم گیرنده که
بیشتر در آن مردان مسلط اند ،ایجاد گردد .ولی با در نظرداشت ضدیت های گسترده و شک و تردید به اجندای حقوق زنان در سراسر کشور ،چنین تالشها
بطور واضح باید حساسیت های جدی مردم را در نظر گرفته و با تعهدات کامل مردم محل صورت گیرد .ضمن ًادر برنامه های تعلیمات مدنی برای مردان
تالش شود تا این ارزش یعنی اینکه زنان میتوانند نقش مهمی در تمام پروسه انتخابات داشته باشند ،گنجانیده شده باشد.
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تحقیق
•پهنا و دامنه تحقیق ها روی اشتراک زنان در انتخابات ادامه یابد:با درنظرداشت دامنه ای این تحقیق ،مهم است تا بمنظورحمایت از پالنگذاری
ها برای انتخابات آینده تحقیقات زیادتر درین زمینه انجام یابد .بخصوص این تحقیقات باید در ساحات پشتون نشین صورت گیرد ،چیزیکه درین تحقیق به
آن زیاد پرداخته نشده است .برعالوه ،الزم است تا عمیقتر روی تجربه رای دهندگان زن تمرکز شود .به مقایسه کاندیدان در جریان سالهای گذشته راجع
به رای دهنده گان کمتر تحقیق صورت گرفته است.
•در زمینه رای دهی زیر سن زیادتر تحقیق شود:موسسات تحقیقی باید تالش نمایند تا انگیزه ها و عوامل رای دهی زیر سن را مطالعه نمایند تا
نقش رای دهی زیر سن در ساحات مختلف کشور مورد بررسی قرار گیرد.مخصوص ًا با در نظرداشت این واقعیت که در بعضی موارد رای دهنده گان جوان
و زیر سن بنابر عالقه شدید نه بخاطر تقلب سیستماتیک ،در انتخابات اشتراک مینمایند.
در مجموع در افغانستان انتخابات بخصوص اشتراک زنان در آن نسبت ًا یک پدید تازه بوده و کماکان در حال تغییر و تحول است .زنان همچنان به موانع
چشمگیری در قسمت اینکه بتوانند صدا/خواست های خود راچی در سطح محل و منطقه شان و چی در سطح ملی به سمع مسئولین برسانند ،مواجه می
باشند .قبل ازینکه زنان همانند مردان بتوانند به طور واقعی در روند سیاسی مناطق خود دخیل گردند ،باید کارهای زیادی صورت گیرد .اما دست آورد های
ده سال گذشته با اینکه شکننده اند ،فوق العاده می باشند .طوریکه مذاکرات صلح با طالبان و ایجاد و گسترش یک فضای محافظه کار درین کشور شک
و تردیدهای را در قسمت نقش زنان در روند سیاسی آینده این کشوربوجود آورده است ،مهم است که افغانها و همکاران بین المللی آن تالش نمایند تا این
دست آوردها را نتنها نگهدارند بلکه به آن بی افرایند.
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ضمیمه :1آمار و معلومات اجتماعی
د ضمیمې لومړی جدول :د مرکې د ډول او ساحې پر بنسټ په څیړنه کې د مرکه ورکوونکو او ګډونوالو معلومات
ساحه

نوع مصاحبه

مجموع

بلخ

بامیان

کابل

انفرادی

۲۳

۱۹

۳۷

۷۹

بحث های گروپی

۱۹

۲۶

۱۹

۶۴

مجموع

۴۲

۴۵

۵۶

۱۴۳

جدول ضمیمه  :2توزیع اشتراک کننده این تحقیق بر اساس سن و سال و سـاحه:
سن و سال

ساحه

مجموع

بلخ

بامیان

کابل

۲۱- ۳۰
۳۱- ۴۰
۴۱- ۵۰
۵۱- ۶۰
۶۱- ۷۰
۷۱- ۸۰
له  ۸۱پورته

۶
۱۲
۶
۱۳
۰
۱
۰

۷
۱۷
۷
۸
۰
۱
۱

۸
۲۱
۱۵
۳
۰
۳
۱

۲۱
۵۰
۲۸
۲۴
۰
۵
۲

مجموع

۴۲

۴۵

۵۶

۱۴۳
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«انتخابات ولسی جرگه  2010در افغانستان» کابل.2010 ،NDI :
«معلومات خالصه راجع به والیات افغانستان» کابل :دولت جمهوری اسالمی افغانستان و بانک جهانی.2011 ،
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«اعضای پارلمان و سیاست های محلی در افغانستان :انتخابات و بی ثباتی »2-کابل ،واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان.2010 ،
«انحراف دیموکراسی» اناالرسون و نوحه کابورن .این تحقیق در آینده به نشر خواهد رسید .واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
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«افغانستان» ،لویس دوپری .مطبعه دانشگاه پرنستون.1980 ،
«انقالب و زنان افغان» نانسی دوپری .شورشی ها و انقالب ها در افغانستان :از منظر بشر شناسی  ،این نشریه توسط محمد نظیف شهرانی و رابرت کنفیلد ویرایش شده است .مطبعه
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«آموخته ها از اشتراک سیاسی زنان در انتخابات پارلمانی افغانستان  .»2010کابل :کمیسیون مستقل انتخابات.2010 ،
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«رواندا :زنان نیم پارلمان را در اختیار دارند» زنان و پارلمان ،ماسوای تعداد .این نشریه توسط جولی بالینگتون و ازا کرم ویرایش شده است .164-154 ،استهکلم :انستیتیوت بین المللی
برای دیموکراسی و کمک های انتخاباتی.2005 ،
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پیشنهادات شما
اداره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان مشتقانه می خواهد تا از پیشنهادات شما بعنوان استفاده کننده گان منابع تحقیقاتی این اداره مستفید شود .نظریات شما چی اگر
بطور مداوم از تحقیقات این اداره استفاده میکنید و یا به یکی از دوره های آموزشی/ورکشاپ های علمی این اداره اشتراک کرده اید و یا از کتابخانه استفاده نموده اید و یا
جدیداً به این اداره و کار های تحقیقاتی آن آشنا شده اید ،برای ما بی نهایت با ارزش می باشد.این نظر های شما به ما کمک میکند تا هدف خود را به بهترین شکل آن
تعقیب نموده و یافته های کاری خود را به شکل بهتر با خواننده گان نشریات ما به اشتراک بگذاریم .آسانترین راه برای ارایه پیشنهادات شما استفاده ازین ایمیل آدرس
میباشدareu@areu.org.af .
همچنان شما می توانید به این شماره تماس بگیرید
 +93 )0( 799 608 548شما آزادانه میتوانید هر آنچه میخواهید نظر بدهید ،اما پاسخ و معلومات شما درین زمینه ها نهایت مفید خواهند بود:
•با این اداره و کار های تحقیقاتی آن چیگونه آشنا شدید ؛ از طریق نشریات و یا اشتراک در جلسات این اداره
•از نشریات این اداره برای چی منظوری استفاده می کنید
•این نشریات را چیگونه به دست می آورید
•آیا از نشریات الکترونی و یا مجلد این اداره استفاده می کنید
•شما دوست دارید معلومات این نشریات برای تان به کدام شکل بهتر ارایه گردند
•نظریات شما راجع به یافته های تحقیقاتی و یا فرایند تحقیق این اداره چی است
•کدام مطالب  /ساحه دیگری را پیشنهاد می نمائید تا این اداره روی آن تحقیق نماید
•نشریات و یا فعالیت های دیگر این اداره که مورد عالقه شما است ،کدام ها می باشد
•به نظر شما در کدام زمینه ها این اداره کارا تر و موثر تر بوده می تواند
•عالقه ،ساحه و موقعیت کاری یا مطالعه شما کدام است
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نشریات اخیرواحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
•ا اصالح سیستم انتخاباتی افغانستان :مباحثات و گزینه های اصالحات اندرو رونالدز و جان کیری،
•حقوق مساوی و فرصتهای نا برابر :مشارکت زنان در انتخابات پارلمانی و شورا های والیتی ،اولیورلو ،چونا اچاوز
•جنسیت و گزینه های اقتصادی :چی ها کهنه و عادی و چی ها تازه است برای زنان در افغانستان؟ ،چونا اچاوز
•افغانستان با نگاهی به جلو :چالش ها و رفاه جوامع ،خالصه تحقیقات برای کنفرانس بن2011 -
•آیا مشارکت رنان در برنامه های همبستگی ملی باعث تغیر در زندگی آنها میگردد؟ ،چونا اچاوز
•سی سال منازعه :محرکین بسیج های ضد دولتی در افغانستان از سال 1978تا  ، 2011انتونیو جیوستوزی و نعمت اهلل ابراهیمی
•التیام بخشیدن میراث های جنگ در افغانستان :خواسته های جوامع محلی به عدالتخواهی ،صلح و ادغام مجدد ،ایمیلی وینتر بیتم
•گامهای دشوار :عدالت ،بخشش و سازش در روند صلح در افغانستان ،ایمیلی وینتر بیتم و جی لمی
•در میان دشواری و مشکالت :تالش های مبارزه با مواد مخدر و اثرات آنها در ننگرهار و هلمند در فصل کشت  ،2010-2011دیوید منسفیلد
•باز نگری در کاهش فقر روستایی در افغانستان ،پاوال کانتور و آدم پین
•میرات های جنک :التیام بخشیدن عقده ها و راه های بیرون رفت از آن :والیت غزنی ،ایمیلی وینتر بیتم
•میرات های جنک :التیام بخشیدن عقده ها و راه های بیرون رفت از آن :بامیان ،ایمیلی وینتر بیتم ،و فوزیه رحیمی
•میرات های جنک :التیام بخشیدن عقده ها و راه های بیرون رفت از آن :والیت کابل ،ایمیلی وینتر بیتم
•رنج های دوران جنگ :نمونه های تخطی و خشونت در افغانستان ،ایمیلی وینتر بیتم ،اکبر لودین ،امین شیخ زاده ،فرخ لقا ،جمیله وفا ،شکریه آزاد منش و زمان سلطانی
•مدیریت خطرات همزمان و مکرر :شرح کاهش تولید تریاک هلمند مرکزی بین سالهای  2008و  ،2011دیوید منسفیلد
•تاثیر قرضه های کوچک باالی زندگی زنان :والیت کابل ،سوگل زند
•حکومت محلی برای نیاز های محلی :یافته های کلیدی و گزینه های پالیسی برای افغانستان ،دگالس سالت مارشی و ابیهالش مدحی
•برگشت مجدد تریاک :سال  2011بازگشت کشت تریاک در والیات بلخ و بدخشان ،آدم پین
•حکومتداری محلی در افغانستان با نگاهی از پائین ،دگالس سالت مارشی و ابهیالش مدحی
•(حکومتداری محلی در افغانستان با نگاهی از پائین ،دگالس سالت مارشی و ابیهیالش مدحی (خالصه )
•حکومت و نماینده گی در مرحله تغیردر مناطق شهری افغانستان ،توماسو جیوچینی
•تمرین دموکراسی در افغانستان :یافته های کلیدی در برداشت ها از پارلمان و انتخابات ،اولیور لو
•اقتصاد سیاسی ولسی جرگه :منابع مالی و تاثیرات آن بر نمایندگی از مردم در پارلمان افغانستان ،نوح کابرن
•تفسیر مفهوم دیموکراسی در افغانستان ،انا الرسین

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

خانه  ،649سرک ( 3طرف راست) از چهار راهی حاجی یعقوب
به سمت چهار راهی شهید ،شهر نو ،کابل  -افغانستان
تیلفون +93 )0( 799 608 548 :ایمیل areu@areu.org.af :وبسایتwww.areu.org.af :

تمام نشریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میتواند از وبسایت این دفتر داونلود گرددwww.areu.org.af :
بسیاری از نسخ چاپی نشریات این اداره ازدفتر واحد تحقیق وارزیابی افغانستان با آدرس زیر قابل دریافت است :
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