همبســتگی ،توانایــــــی و
اســــــتواری

مشارکت سیاسی زنان در افغانستان
انا الرسن ،نواه کوبورن
قوس 1399



واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
مقاله تحلیلی

همبستگی ،توانایی و استواری:
مشارکت سیاسی زنان در افغانستان

انا الرسن
نواه کوبورن
قوس 1399

				
مرتجم:

عزیزالله اسفندیاری

عکس روی جلد:

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

		
شامره استندرد بین املللی کتاب

978-9936-641-92-1

				
کد نرشیه:

 2004د

©  2020اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان و واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان .متام حقوق محفوظ است .تهیه شده در افغانستان.
این نرشیه میتواند فقط برای اهداف غیر تجارتی و درصورت یادآوری نویسنده و منبع نقل وقول استناد و یا تکثیر گردد .نظریات ذکر شده
در این نرشیه مربوط به نویسنده میشود و انعکاس دهنده نظریات  , AREUاداره ملل متحد برای زنان در افغانستان ،سازمان ملل و دیگر
نهادهای همکار منی باشد .هرگاه این نرشیه چاپ مجدد ،ذخیره و یا به صورت برقی به دسرتس گذاشته میشود ،باید خط ارتباطی به سایت
انرتنتی ( AREU(www.areu.org.afدر آن چاپ و یا روی صفحۀ انرتنتی گذاشته شود .برای هر گونه استفاده که در باال مشخص نگردیده
است ،باید اجازه قبلی به صورت تحریری از رشکت نارش ،واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با ارسال ایمیل به  areu@areu.org.afیا با متاس
گرفنت با  +۹۳ )۰( ۲۰ ۲۲۱ ۳۴ ۱۵اخذ گردد.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

2019

درباره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
تحقیقاتی مستقر در کابل می باشد که در سال  ۲۰۰۲با همکاری جامعه بین املللی در
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یک نهاد مستقل
ِ
افغانستان تاسیس گردید .هدف این نهاد تحقیقاتی انجام و عرضۀ تحقیقات با کیفیت عالی ،مبنی بر شواهد ،مرتبط با پالیسی و انتشار
نتایج حاصلۀ آنها و همچنان ترویج فرهنگ پژوهش و مطالعه می باشد .واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال  ۲۰۲۰به عنوان یک
نهاد غیر انتفاعی در وزارت اقتصاد ثبت گردید .طبق گزارش پوهنتون پنسیلوانیا ،واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان منحیث یک نهاد
پژوهشی دارای جایگاه عالی در افغانستان بوده و در بین نهاد های پژوهشی درآسیای میانه در رده سوم قرار دارد .این نهاد با پالیسی
سازان ،جامعۀ مدنی ،محققان و محصالن به منظور تحقق اهداف خویش ارتباط برقرار می مناید تا استفاده از نرشات مبنی بر شواهد
و کتابخانۀ این واحد ترویج یافته ،ظرفیت تحقیقی آنها تقویت شود و فرصت ها برای بازتاب اندیشه ها ،مناظره ها و تحلیل ها ایجاد
گردد .واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان توسط هیأت مدیره اداره می شود که متشکل از منایندگان ادارات متویل کننده ،سفارتخانه ها،
سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های چندجانبه ،جامعه مدنی و کارشناسان مستقل می باشد.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان برنده جایزه بهرتین نهاد تحقیقاتی بین املللی سال  2018مجله پراسپیکت بریتانیا
 )Magazineگردیده است.

(Prospect

متویل کننده اساسی:
نهاد انکشافی بین املللی سویدن )Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA

متویل کنندگان برنامه ها:
پروژه های مشخص واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال  2020توسط نهاد های بین املللی ذیل متویل گردیده است:
European Union (EU), Global Challenges Research Fund (GCRF), Central Asia Regional Economic Cooperation Institute
(CAREC), The Foundation to Promote Open Society (FPOS), The French Medical Institute for mother and children (FMIC), The
Royal United Services Institute (RUSI), Institute for Integrated Transitions (IFIT), and UN Women.

همچنان این اداره عضویت شبکه های جهانی ذیل را دارا میباشد:
The RESOLVE Network, Global Challenge Research Fund (GCRF), The School of Oriental and African Studies (SOAS), Secure
Livelihoods Research Consortium (SLRC), A Conflict Sensitive Unpacking of The EU Comprehensive Approach to Conflict and
Crisis Mechanism (EUNPACK), ADB- Asian Think Tanks Network (ATTN) and The Regional Environmental Centre for Central
Asia (CAREC).

درباره اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان ()UN Women
اداره ملل متحد برای زنان ،بخشی از سازمان ملل متحد است که برای تساوی جنسیتی و توامنندسازی زنان اختصاص یافته است.
اداره ملل متحد به عنون نهاد حامی زنان و دخرتان در رسارس جهان ،به هدف رسعت بخشیدن پروسه پیرشفت تامین نیازهای زنان در
رسارس جهان تاسیس شد.
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

در مورد نویسندگان:
انا الرسن
داکرت انا الرسن به عنوان محقق مستقل از سال  2005تا کنون مقاالتی در مورد سیاست ،دموکراسی سازی و صلح در افغانستان نوشته
است .او در مقاله مترین دموکراسی در افغانستان :انتخابات در رسزمین عاری از ثبات سیاسی (کلمبیا )2014 ،با نواه کوبورن همکار
نویسنده بوده است ،و دارای مدرک دوکتورا در بهبود اوضاع بعد از جنگ از پوهنتون یورک میباشد.
نواه کوبورن
انسان شناس سیاسی در کالج بنینگتون است که تحقیقات وی بیشرت روی افغانستان و جنوب آسیا ،مطالعات خشونت ،حکومتداری و
نحوه ی برخورد مردم با تداخل سیاست ،قدرت و فرهنگ متمرکز میباشد .وی در انستیتوت صلح ایاالت متحده و بنیاد فرهنگی آغاخان
در کابل کار کرده است .وی در دفرت واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در مورد چند دورانتخابات گذشته تحقیقاتی را انجام داده است
و همچنان همرای انا الرسن "مترین دموکراسی در افغانستان :انتخابات در رسزمین عاری از ثبات سیاسی (کولومبیا  )۲۰۱۴را به رشته
تحریر درآورده است .برعالوه ،وی نویسنده کتابهای تحت عناوین سیاست بازاری :قدرت و کوزه گری در مارکیت افغانستان (استنفورد
 ،)۲۰۱۱و تحت یک قرارداد:کارگران نامریی جنگ جهانی امریکا (استنفورد  )۲۰۱۸میباشد.
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پیشگفتار
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان افتخار دارد که مقاله ای تحقیقاتی و معلوماتی تحت عنوان "همبستگی ،توانایی و استواری :مشارکت
سیاسی زنان در افغانستان" که به همکاری مالی اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان ( )UN WOMENتهیه شده است ،برای مخاطبان
محرتم ارائه میدارد .این مقاله به درک بهرت از بهبود مشارکت زنان و تاثیرات ماهیت آن ،با مترکز خاص روی پالیسی و ارائه خدمات در
حوزه عمومی کمک میکند .مقاله بر اساس بیش از  80مصاحبه و بحث های گروهی متمرکز که در چهار والیت افغانستان انجام شده ،تهیه
گردیده است.
در این مقاله سه میکانیزم رسمی برای ارتقای مشارکت زنان در حوزه های عمومی مانند انتخابات ،اقدامات مثبت در سکتور عمومی/
دولتی و تعلیم و تربیه مورد بررسی قرار گرفته است .این موارد در دهه گذشته مورد توجه دولت و جامعه بین املللی نیز بوده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که میکانیزم های رسمی به تنهایی و بدون پشتیبانی از اسرتاتیژی های غیر رسمی ،ابزاری نسبتا
محدود برای ارتقای نفوذ زنان از جمله ایجاد روابط حرفوی و شبکه های اعتامد ،برقراری ارتباط با مردها و زنان حامی در محیط خانه
و محل کار و نیز مذاکراتی که روابط زنان و مردان را تقویت کند ،میباشد .مقاله نشان میدهد که همه این موارد در تقویت قدرت تحول
نهادهای رسمی در قسمت اقدامات مثبت در حق رای و تعلیم و تربیه کمک خواهند کرد.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از همکاری افرادی که پیش نویس این نسخه را مرور منوده و با ارائه نظریات شان در غنامندی بیشرت
این مقاله کمک منوده اند ،از نویسنده مقاله ،و نیز از محققان برای تالش های خستگی ناپذیر شان ابراز سپاس مینامید.
با احرتام

داکرت اورځال نعمت
رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
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1مقدمه

این گزارش بر اساس تحقیقات تحت حامیت مالی ادارۀ ملل متحد برای زنان در افغانستان ( )UN Womenتدوین شده است و تالش
می کند این موضوع را بهرت درک کند که اسرتاتیژی زنان افغان در برخورد با موانع نهادی چیست و مشخص کند که کدام ابزارها در
ترویج مشارکت زنان و نفوذ حقیقی آنها در حوزه عمومی ( ،)public sphereبه ویژه در زمینه پالیسی سازی و خدماترسانی ،مؤثرتر اند.
یافته های تحقیق بر اساس دیدگاه های زنان و مردانی بنا شده است که نظرات شان از طریق  ۸۰مصاحبه و چهار بحث گروهی متمرکز
( )FGDدر چهار والیت جمع آوری گردیده است.

در افغانستان ،تصمیم گیری در اختیار مردان است؛ زنان معمو ً
ال از فرایندهای تصمیم گیری غایب اند .این روایت از حوزه عمومی که
به وفور شنیده و حس می شود ،در داستانهایی بازتاب می یابد که می گوید زنان از جلسات پالیسی سازی حذف می شوند ،به عنوان
ابزار تبلیغاتی دیده می شوند ،در محل کار آزار و اذیت می شوند ،به آنها گفته می شود به چه کسی رأی بدهند ،و از نشست های خانگی
که در آن مسایل مهم فامیلی بحث می شود ،کنار گذاشته می شوند .با این حال ،این تنها بخشی از تصویر است .زنان افغان هر روز
در خانه و محل کار با این موانع مواجه اند و با ایجاد و اتکا بر مجموعه ای از اسرتاتژی ها  -اهرم های پیچیده به هدف نفوذ بر فضای
عمومی ،با آنها برخورد می کنند .این مقاله به دنبال درک دقیق از چگونگی انجام این کار است و اینکه چه ابزارهایی در ترویج مشارکت
و نفوذ حقیقی زنان ،به خصوص در زمینه های پالیسی سازی و خدمات رسانی ،مؤثر است .این تحقیق سه مکانیزم رسمی برای ارتقای
مشارکت زنان در حوزه عمومی را تحلیل می کند :انتخابات ،تبعیض مثبت در سکتور عامه و معارف – موضوعاتی که همه آنها طی یک
دهه گذشته مورد توجه جدی دولت و بازیگران بین املللی بوده است  -و به این نتیجه می رسد که این میکانیزم ها می تواند به شیوه
های غیر منتظره ای نفوذ زنان را ارتقا بخشد .عالوه بر این ،کارکرد میکانیزم های رسمی به عنوان ابزاری برای ارتقای نفوذ زنان بدون
پشتیبانی اسرتاتیژی های غیررسمی ،از جمله ایجاد روابط مسلکی و شبکه های اعتامد ،ارتباط با مردان و زنان حامی در خانه و محل
کار ،و مذاکره به شیوه ای که روابط بین مردان و زنان را تقویت می کند ،نسبتا محدود است .همه اینها راه هایی را برای بهبود قدرت
تحول آفرین نهادهای رسمی حق رای ،تبعیض مثبت و آموزش ایجاد می کند.
مقاله در همه بخش های آن از اصطالحات "رسمی" و "غیررسمی" استفاده می کند ،و این مفاهیم را برای وضوح تحلیل از هم جدا
می کند .اصطالح "رسمی" بیانگر یک اسرتاتیژی مدون عمومی یا بخشی از پالیسی دولت است و "غیررسمی" به شبکهها ،روابط و
هنجارهای اجتامعی اشاره دارد .با این حال ،دوگانه انگاری این دو مفهوم تا حد زیادی نادرست است :در واقع ،نقطه تقاطع این دو
اصطالح دغدغه اصلی این مقاله را تشکیل می دهد .شواهد جمع آوری شده در این تحقیق حاکی از آن است که بهبود تصمیم گیری
زنان و تقویت توانایی آنها برای تصمیم گیری در افغانستان نیازمند حفظ و تقویت نهادهای رسمی و در عین حال ایجاد روابط مسلکی
اعتامد ،بسیج حامیت خانوادگی و مذاکره با مردساالری است ،به گونه ای که بر نقش اجتامع تاکید و آن را تقویت کند .این امر به
خصوص در رشایط افغانستان اهمیت دارد ،جایی که زنان به صورت ساختاری از حوزه سیاسی رسمی حذف شده اند به گونه ای که الزم
است به راههای غیر متعارفی اندیشیده شود تا زنان از طریق آن بتوانند در تصمیم گیری تأثیر گذار باشند.
دالیل توجیهی و اهداف

برای درک بهرت از چگونگی مشارکت زنان افغان در سیاست و سایر اشکال تصمیم گیری ،واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ( )AREUو
ادارۀ ملل متحد برای زنان در افغانستان به صورت مشرتک مجموعه ای از پروژه های تحقیقاتی را اجرا کردند .در سال  ،2018پس از
انتخابات پارملانی افغانستان ،این دو نهاد یک پروژه تحقیقاتی را با موضوع خشونت علیه زنان در انتخابات ،تأثیر آن و روشهای درک
مفهومی این خشونت طراحی کردند .این تحقیق شامل  28مصاحبه ،چندین بحث گروهی متمرکز و یک رسوی کمی با رشکت بیش از
 500پاسخ دهنده در والیت های کابل و ننگرهار بود .نتایج این مطالعه نشان داد که الزم است تحقیقات بیشرتی برای بررسی عمومی
مشارکت زنان در سطوح مختلف سیاست ،از سطح محلی تا حضور در مذاکرات گسسته صلح با طالبان ،انجام شود.
در پاسخ به یافته های تحقیق فوق ،پروژه دیگری برای بررسی مشارکت زنان در عرصه های پالیسی در سطوح مختلف ،هم در جریان
انتخابات و هم خارج از آن ،طراحی شد تا نحوه تاثیر محیط های مختلف سیاسی بر میزان مشارکت زنان فهم و راه های تقویت نقش
زنان شناسایی شود .ازین رو ،در این مقاله سعی شده است با شناخت روشهایی که زنان افغان ،در گذشته و اکنون ،با استفاده از آنها
در مورد هنجارهای مردساالرانه و افراطی حاکم مذاکره کرده اند ،تصویر متوازنی از نگرانی ها در باره نفوذ احتاملی طالبان در آینده در
حکومت ارائه کند.
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مشارکت جهانی زنان
در  30سال گذشته ،مشارکت سیاسی و تصمیم گیری زنان به یکی از موضوعات اصلی تحقیق در مطالعات فمینیستی و توسعهیی در
سطح جهان تبدیل شده است .برنامه عمل  1995بیجینگ ( )Beijing Platform for Action 1995 Theخواستار ایجاد توازن جنسیتی در
مجالس قانون گذاری ملی در رسارس جهان شد و زمینه اقدامات موقتی خاص مانند سهمیه انتخاباتی برای زنان در بسیاری از کشورها
را فراهم کرد .1در نتیجهی افزایش تالش ها برای رفع عدم توازن جنسیتی ،شامر زنان در پارملان های جهان از  ۱۱.۷درصد در سال
 ۱۹۹۷به  ۲۴.۵درصد در سال  ۲۰۱۹رسیده است .2هرچند این تغییر به لحاظ آماری مهم است اما پرسش هایی را در مورد ارزش رصفا
عددی آن و اینکه آیا گروه های متنوع زنان دارای هویت های متقاطع می توانند تنها به دلیل زن بودن ،از سوی سایر زنان منایندگی
شود یا خیر ،به میان آورده است.3
این سواالت همزمان شد با تحقیق در باره "مشارکت" و معنای آن در مطالعات و برنامه های توسعه ای .پس از گرایش به رویکردهای
مشارکتی به توسعه که در اوایل دهه  1980توسط رابرت چمربز و دیگران مطرح شده بود ،در اواخر دهه  ،1990مشارکت به واژه باب
روز ( )buzzwordتبدیل شده بود که توسط متخصصان برای جذب بودجه از دونرها به کار برده می شد اما فاقد جوهر یا نتیجه بود .4از
آن زمان ،سواالت مربوط به مشاركت معنادار در توسعه و فرآیندهای سیاسی (به صورت شایسته) در ادبیات و تا حد کمرتی در برنامه
های توسعه ای ،رایج شده است.
پاسخ به این پرسش ها مستلزم ایجاد "فضاهایی برای تغییر" است که به موجب آن گروههای حاشیه نشین ،فضای فیزیکی جدیدی
را برای مشارکت ایجاد می کنند (به عنوان مثال ،در یک شورای محلی) و در نتیجه می توانند از درون تغییر ایجاد کنند .5بنا بر این،
مشارکت تنها به معنی دسرتسی به تصمیم گیری نیست بلکه مستلزم توانایی تأثیرگذاری در بحث و نتایج پالیسی در عرصه های تصمیم
گیری ،یعنی قدرت تصمیم گیری ،است .6پاسخ ها همچنان شامل عبور از آن چیزی است که به معیار تبدیل شده است ،عبور از
ساختارهای جهانی مشاركت رسمی و شناسایی ابزار و فضاهای اعامل نفوذ که با هنجارها و سیاستهای محلی سازگار است .این ابزارها
می تواند ،به عنوان مثال ،شامل مذاکره و سازش باشد ،نه رقابت آشکار و تقاضای جدی برای تغییر ،7و فضاها می تواند شامل راهروها،
چایخانه ها ،حاممهای عمومی ،مهامنخانه ها و مساجد باشد ،بر خالف انتخابات ،نشست مجالس قانونگذاری یا جلسه بخش
پالیسی .همچنان باید این سوال مطرح شود که چه کسی «معنادار» را تعریف می کند و مشارکت برای چه کسی معنادار است .این امر
به معنای کنار گذاشنت (موقتی) قضاوتهای هنجاری درمورد نتایجی است که مشارکت سیاسی زنان و تصمیم گیری تأثیرگذار آنها باید
در پی داشته باشد :در حالی که فضای سیاسی و قدرت تصمیم گیری ممکن است ترویج «منافع زنان» را تسهیل کند و به «زنان به طور
عمومی» منفعت داشته باشد ،نباید تصور کرد که این امر قطعی است یا همه زنان تأثیرگذار لزوم ًا مجبور به همسویی با اصول فمینیستی
لیربال خواهند بود .در اصل ،مشارکت معنادار همواره محصول محیط است ،یعنی از صحنه سیاسی-اقتصادی محلی که در آن اتفاق می
افتد ،جداناپذیر است و به طور مداوم خود را با آن تطابق می دهد.

1

برنامه عمل بیجینگ همچنان باعث اقدامات جهانی در حامیت از حقوق برش زنان جهت مشارکت در فرایندهای سیاسی ،تصمیم گیری و امور عمومی شد ،مانند میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ۲۵؛ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ،ماده های  ۷و ( ۸بیجینگ)؛ و اخیرا ،هدف  ۵.۵اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد.

2

اتحادیه بین پارملانی' ،زنان در پارملان های ملی'( ،htm.http://archive.ipu.org/wmn-e/arc/world010197 ،تاریخ مراجعه  ۱۸فربوری )۲۰۲۰

3

آنی فیلیپس ،سیاست حضور (آکسفورد :انتشارات پوهنتون آکسفورد)۱۹۹۵ ،؛ جولی بالینگتون و عزا اکرم ،زنان در پارملان :فراتر از اعداد (استکلهم :انستیتوت بین املللی دموکراسی و کمک به انتخابات،
)۲۰۰۵؛ درود دالیروپ ،زنان ،سهمیه و سیاست (نیویارک :راتلج)۲۰۰۶ ،؛ سوزان فرانچیشت ،مونا لینا کروک و جنیفر م .پیسکوپو (ویرایش) ،تاثیر سهمیه جنیستی (آکسفورد و نیویارک :انتشارات پوهنتون
آکسفورد.)۲۰۱۲ ،

4

رابرت چمربز ،توسعه روستایی :تقدم آخر (نیویارک؛ النگمن)1983 ،؛ آندریا کورنوال و کارن بروک Buzzwords« ،برای پالیسی توسعه چه می کند؟ نگاهی انتقادی به «مشارکت»« ،توامنندسازی»
و «کاهش فقر»« ،فصلنامه جهان سوم ،26 ،شامره 1060-1043 :)2005( 7؛ پابلو آلخاندرو لیال« ،مشارکت :صعود یک کلمه کلیدی در دوره نئولیربال» ،توسعه در عمل  ،17شامره :)2007( 5/4
548-539؛ بیل کوک و اوما کوتاری ،مشارکت :ستمگری جدید؟ (لندن و نیویارک :زید بوکز.)2001 ،

5

آندریا کورنوال و ورا شتان کوئیلو ،فضا برای تغییر؟ سیاست مشارکت شهروندان در عرصه های دموکراتیک جدید (نیویارک :زید بوکز.)2006 ،

6

اونیل و دومینگو ( ،)۲۰۱۶ص ۱۴

7

ابیوما نایمیکا« ،نگو-فمینیسم :نظریه پردازی ،عمل و اصالح راه آفریقا» ،مجموعه  ،29شامره 385-357 :)2004( 2؛ انا الرسن ،زنان و قدرت :بسیج بر محور قانون محو خشونت علیه زنان در افغانستان
(لندن :مؤسسه توسعه برون مرزی.)2016 ،
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مشارکت زنان در افغانستان :تاریخچهی آن در سطح ملی و محلی
جدول  :۱درصد مشارکت زنان در افغانستان۲۰۱۸ ،

مشارکت زنان در حکومت و ادارات مستقل

 ۲۱.۵درصد

مجلس منایندگان

 ۲۷درصد

مجلس سنا

 ۲۵درصد

شوراهای والیتی

 ۲۰درصد

منابع :اداره ملی احصائیه و معلوماتwww.nsia.gov.af ،؛ انستیتوت بین املللی دموکراسی و کمک به انتخاباتhttps://www.idea.int/data-tools/data/ ،

35/44/gender-quotas/country-view

سابقه مشارکت رسمی زنان در سیاست افغانستان و زندگی عمومی نسبتا کوتاه است .تعلیم دخرتان تا حد زیادی به امان الله خان (دوره
حاکمیت  )1929-1919نسبت داده می شود و برخی از زنان در قالب جنبش های جوانان دهه های  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰فعالیت های سیاسی
انجام می دادند .پس از تصویب حق زنان برای انتخاب شدن در سال  ،1964چهار زن در سال  1965از طریق رقابت آزاد با مردان
به پارملان راه یافتند ،اما هیچ یک از دو زنی که در دور بعدی انتخابات پارملانی در سال  1969کاندید شدند ،کرسی مجلس را به دست
نیاوردند 8.روایت متداول از فعالیت های عمومی زنان در افغانستان ،واکنش های پی در پی محافظه کارانه را نشان می دهد که پس
از دستاوردهای ترقی خواهانه زنان رخ داده است؛ با این حال ،این دیدگاه ،اقتصاد سیاسی تغییر در کشور را بیش از حد ساده سازی
می کند 9.این دیدگاه مانند مترکز محدود بر مشارکت سیاسی رسمی زنان ،نفوذ اساسی که زنان در زمینه های غیررسمی ،در الیه های
زیرین روابط اجتامعی و در حاشیه زندگی عمومی به دست آورده اند را نشان منی دهد و نادیده می گیرد .جنگ داخلی رسکوبگرایانه،
همراه با رژیم های مجاهدین و طالبان پس از تجربه دوره آزادی نسبی مشارکت آشکار زنان در دهه های  1960تا  1980تحت رهربی
ظاهر شاه ،داود خان و حزب دموکراتیک خلق افغانستان ،منایانگر عقبگرد نگرش دولت-محور در رابطه با آموزش و توانایی های زنان
بود .با این حال ،این عوامل جنبش های زیرزمینی زنان ،مکاتب مخفی دخرتانه ،نرشیات رادیکال و سازمان های غیردولتی محلی را
که بر کمک رسانی در اردوگاه های پناهندگان در پاکستان و ایران نظارت می کردند ،از بین نربدند .در واقع ،در زمان مداخله امریكا در
سال  ،2001کم نبودند زنانی كه آماده سخن گفنت در حضور مخاطبان جهانی جهت دادخواهی برای تغییر بودند .بدیهی است هرچند
مشارکت عمومی زنان به مدت  15سال از بین رفته بود ،اما زنان در همین دوره هم در فضاهای غیر متعارف گوناگون در تصمیم گیری
رشیک بودند و هم بر آن تاثیر  wگذار بودند.
این سخن بدان معنا نیست که مشارکت رسمی زنان در سیاست مهم نیست یا از فضاهای غیررسمی یا حاشیهای تغییر جدا است .ارتباط
این دو بسیار مهم است و یک بخش کلیدی پرسش های این تحقیق را تشکیل می دهد 10.معنای سخن این است که با تغییر رژیم
ها و تحول نگرش های سیاسی مسلط نسبت به مشارکت عمومی زنان (زیرا مشارکت عمومی زنان همیشه سیاسی است ،به ویژه در
افغانستان) ،فضاهای غیررسمی برای تغییر می تواند منعطف تر باشد و شاخص های قابل اعتامد تری برای سنجش نفوذ حقیقی و
قدرت تصمیم گیری در افغانستان فراهم کند.

8

لوئیس دوپری" ،افغانستان آزمایش دموکراسی را ادامه می دهد :پارملان سیزدهم انتخاب شده است" ،گزارش  ۱۵کارمندان ساحوی پوهنتون های امریكایی ،شامره 6 :)1971( 3؛ ژلنا بیلیکا و روح الله
رسوش" ،معامی انتخابات ( :)20دشواری های نامزدهای زن" شبکه تحلیلگران افغانستان 19 ،اکتوبر  ،2018بازیابی از لینک زیرhttps://www.afghanistan-analysts.org/afghanistan- :
 ./women-candidates-going-against-the-grain-19-elections-conundrumچنانچه این نویسندگان توصیف می کنند ،زنان در دهه  ۱۹۸۰برای ورود به پارملان دست چین می شدند اما
انتخابات در این سال ها تحت کنرتل رژیم شوروی تا حد زیادی منادین بود.

9

دنیز کاندیوتی ،سیاست جنسیت و بازسازی در افغانستان (جینوا :انستیتوت تحقیقاتی سازمان ملل برای توسعه اجتامعی ،)۲۰۰۵ ،در لینک زیر قابل دسرتس استhttp://www.unrisd.org/ :
publications/opgp4

 10این رابطه را می توان به عنوان رابطه بین منایندگی منادین و حقیقی درک کرد ،به این صورت که منایندگی منادین ،به ویژه در افغانستان ،نشان دهنده اهمیت جدی  68کرسی تضمین شده قانونی برای
زنان در پارملان برای سیاستمداران مشتاق جوان زن و پیام آن در ارتباط با جایگاه زنان در قوه مقننه است .منایندگی حقیقی می پرسد زمانی که زنان به این کرسی ها دست می یابند ،با آن چه می توانند
کرد – موضوع قدرت تصمیم گیری که در باال بحث شد.
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به لحاظ تاریخی ،زنان در سطح روستا و در درون خانواده ها ،نقش تاثیرگذاری در مدیریت منازعات محلی ،نظارت بر اقتصاد خانوارها
و حفظ آن ،تصمیم گیری در مورد تربیت و هدایت فرزندان (به عنوان عروس) و رسپرستی اقتصاد سیاسی ازدواج (به عنوان خشو و
موسفید) به عهده داشته است .این تعامل هم در گذشته و هم امروز غالب ًا پیامدهای مهمی روی سیاست های محلی ،مدیریت زمین
و سایر موضوعات اساسی داشته است 11.چنانچه یکی دیگر از مطالعات اخیر قوم نگارانه (اتنوگرافیک) در یکی از مناطق افغانستان
نشان داد ،مردان اغلب درباره فقدان نسبی نفوذ سیاسی زنان ادعاهای کالنی مطرح می کنند ،اما پس از آن به صورت خصوصی از
نقش مهمی که زنان در خانواده خود شان در تصمیم گیری اقتصادی و سایر تصامیم مهم خانوادگی ایفا کرده اند سخن می گویند12.
زنان همچنین در تاریخ افغانستان و روایت های فرهنگی ،بیشرت از آنچه ممکن است در روایات رایج در مورد ساختارهای مردساالر
افغانستان نشان داده شود ،دیده می شوند .برجسته ترین آنها احتام ً
ال ماللی میوند است که گفته می شود در جنگ دوم افغان  -انگلیس
موجب مقاومت رسبازان افغان در برابر انگلیس ها شده بود .شجاعت وی در هنگام عقب نشینی رسبازان مرد در قالب کتابهای درسی
و سایر ابزارهای ملیگرایی افغانی تثبیت شده است و اقداماتی را که انتظار می رود زنان افغان برای دفاع از ناموس افغانستان و ملت
انجام دهند ،نشان می دهد ،اقداماتی که غالب ًا دارای وجهه سیاسی منادین است .هامنطور که دیوید بی ادوارد درزمینه می گوید:
ماللی فراتر از یک نسخه ساده افغانی ماریان ،مناد آزادی فرانسه ،است .وی با توجه به عنارص غیرت و رشم که بنمایه
حرکت اوست ،از طنین سمبولیک خاصی برخوردار است .نصب چادر وی بر نیزه آمادگی اش برای فدا کردن همه چیز ،از
جمله ناموس زنانگی خود ،برای دفاع از میهن اش را نشان می دهد13.

هرچند میزان دخالت زنان و کنرتل آنها بر تصمیم گیری در خانه و خارج از آن از یک خانواده تا خانواده دیگر متفاوت است ،با این وجود
اغلب عرصه های مورد تعامل وجود دارد که سهم گیری زنان ،به خصوص با پیرتر شدن آنها ،در آن شایع و پذیرفته شده است .هامنطور
که یکی از مقاله های سال  2006واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با موضوع تصمیم گیری در مورد ثبت نام در مکاتب بیان کرد،
پویایی تعامل در درون خانوارها بسیار پیچیده است .این پویایی اغلب ساختارهای کالن تر و اعضای خانواده از سنین و
جنسیت مختلف و بدین ترتیب ،جایگاهها و نقشهای متفاوت را در بر می گیرد؛ تفاوت های زیادی بین خانواده ها وجود
دارد .به طور کلی ،هامنطور که تصور کلیشه ای غالب می گوید ،اگرچه قدرت تصمیم گیری در درجه اول ممکن است در
اختیار رسپرست مرد خانواده باشد ،زنان نیز در فرآیند تصمیم گیری سهم فعال دارند و در برخی موارد ،از قدرت قابل توجهی
برخوردار اند14.

هامنطور که در این مقاله نشان داده خواهد شد ،اهمیت زنان در تصمیم گیری در خانواده ها ،غالب ًا زمینه را برای مشارکت در فرایندهای
رسمی سیاسی ،مانند انتخابات فراهم می کند.

 11نانسی تاپر ،عروس های مبادله ای :سیاست ،جنسیت و ازدواج در جامعه قبیلهیی افغانستان (کمربیج :انتشارات پوهنتون کمربیج.)1991 ،
 12نوح کوبورن ،سیاست بازار :قدرت و سفالگری در بازار محلی افغانستان (پالو آلتو ،کالیفرنیا :انتشارات پوهنتون استنفورد.)2009 ،
13

دیوید بی .ادواردز ،کاروان شهدا :قربانی و مببگذاری انتحاری در افغانستان (اوکلند ،کالیفرنیا :انتشارات پوهنتون کالیفرنیا40 :)2017 ،

 14پامال هانت ،نگاه به فراسوی دیوارهای مکتب :تصمیم گیری خانوار و ثبت نام در مکتب در افغانستان (کابل :واحد تحقیق و ارزیابی أفغانستان)۲۰۰۶ ،؛ .۳
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دولت افغانستان متعهد است در برخورد با زنان و حقوق سیاسی آنها به قوانین و کنوانسیون های زیر عمل کند:
•تعهدات حقوقی بین املللی افغانستان طبق ماده  10 ،9و  14میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی مستلزم حق همه افراد
برای محاکمه عادالنه و برخورد برابر در مقابل قانون است .ماده  25حق همه شهروندان را برای مشارکت در امور عمومی،
رأی دادن و رای گرفنت و مشارکت در خدمات عمومی ترشیح می کند.
•افغانستان عضو كنوانسيون محو همه اشکال تبعيض عليه زنان ( )CEDAWاست .مواد ( 2ج) ( 5 ، 3 ،الف) و  15این
کنوانسیون مربوط به دسرتسی به عدالت است .مواد  15و  17مکلفیت های مربوط به تضمین برابری زنان در برابر قانون
و جلوگیری از هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه آموزش ،زندگی اجتامعی و اقتصادی و برابری حقوق زنان در خانواده را
تعیین می کنند .عالوه بر این ،کنوانسیون ترصیح می کند که ازدواج با کودک مستلزم بطالن حقوقی است .مواد  7و  8امضا
كنندگان را برای از بین بردن تبعیض علیه زنان در زندگی عمومی و سیاسی كشورشان متعهد می كنند.
•افغانستان به اهداف توسعه پایدار ( )SDGمتعهد است .هدف  5.5این سند ترصیح می کند اعضا نسبت به «تضمین مشاركت
كامل و مؤثر زنان و فرصتهای برابر برای رهربی در متام سطوح تصمیم گیری در زندگی سیاسی ،اقتصادی و عمومی»
متعهد اند.
•در ماده  22قانون اساسی افغانستان آمده است كه هرگونه تبعیض و متایز بین شهروندان افغانستان ممنوع است و شهروندان
افغانستان  -خواه زن یا مرد  -در برابر قانون از حقوق و وظایف برابر برخوردارند.
•قطعنامه  1325شورای امنیت سازمان ملل :شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه  1325را در مورد زنان ،صلح ،و امنیت در
 31اکتوبر  2000به تصویب رساند .این قطعنامه به نقش مهم زنان در جلوگیری و حل منازعات و در بازسازی پس از جنگ
تاکید می کند و نیز تائید می کند که تالش های صلح و امنیت زمانی پایدار خواهد بود که زنان به عنوان رشکای مساوی در
آن سهیم باشند .قطعنامه  1325از همه بازیگران می خواهد که مشارکت زنان را افزایش داده و و بعد جندر را در متام تالش
های صلح و امنیت سازمان ملل بگنجانند.
•برنامه عمل ملی  1325افغانستان :دولت جمهوری اسالمی افغانستان اولین پالن عمل ملی قطعنامه  1325شورای امنیت
سازمان ملل متحد را در جوالی  2015و دومین پالن را در آگست  2019منترش منود تا راهی برای چالش های که زنان پس
از جنگ و منازعه در کشور با آن روبرو می شوند ،از بعد جندر فراهم سازد.
•برنامه ملی عمل  2017-2007برای زنان افغانستان ( )NAPWAبه عنوان بخشی از اسرتاتیژی انکشاف ملی افغانستان منترش
شد و حاوی فهرست جامعی از مقرراتی است که حکومت در قبال زنان به آنها متعهد است .رکن دوم این سند در مورد حاکمیت
قانون و حقوق برش شامل اهداف مربوط به تبعیض مثبت ،محافظت در برابر خشونت و آزار جنسی و مشارکت سیاسی است.
این سند به عنوان یک سند قدیمی در بین زنان فعال سیاسی کام ً
ال شناخته شده است.
•قانون منع خشونت علیه زنان ( )EVAWدر سال  2009با فرمان ریاست جمهوری تصویب شد و هنوز به مثابه قانون اصلی در
موضوعات مربوط به خشونت علیه زنان در افغانستان است.
•قانون منع آزار و اذیت زنان در سال  2016تصویب شد و اقدامات تنبیهی برای مرتکبین آزار جنسی را در  14ماده به تفصیل
بیان می کند.
دیدگاه پاسخ دهندگان در مورد طالبان
تحلیلگران افغان و بین املللی اغلبا به طور یکسان این چشم انداز را که دولت افغانستان ایدئولوژی طالبان را در خود جای دهد ،یکی
از بزرگرتین موانع احتاملی مشارکت زنان در حوزه عمومی می دانند .یکی از منایندگان جامعه مدنی در بامیان با تایید نگرانی بسیاری
از زنان مصاحبه شده ،اظهار داشت:
 15هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) بی عدالتی و معافیت ،میانجیگری تخلفات جزایی خشونت علیه زنان (کابل ،یوناما۱۸-۱۴ ،)۲۰۱۸ :
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من منی توانم به طالبان اعتامد کنم .چگونه می توانم به آنها اعتامد کنم وقتی یکی از قواعد اصلی آنها جلوگیری از بیرون
شدن زنان از خانه هایشان است؟ قانون اولیه طالبان این است که زنان نباید به بازار بروند یا در خارج از خانه کار کنند .آنها
هیچ اعتقادی به حقوق مدنی ندارند .چگونه ممکن است طالبانی که مخالف مشارکت زنان در سیاست یا جامعه اند با دولتی
به صلح برسند که زنان در آن حضور دارند؟ من فکر منی کنم که امکان برقراری صلح با طالبان وجود داشته باشد.16

یکی از مقامات دیگر موسسه غیر دولتی در کابل حتی صادقانه تر گفت" :زنان صلحی می خواهند که در آن به حقوق زنان احرتام
گذاشته شود و از آن محافظت شود .اگر قرار باشد متام دستاوردهای یک و نیم دهه گذشته از دست برود ،ما چنین توافق صلح را منی
خواهیم 17".این مصاحبه ها در تابستان و اوایل خزان سال  2019انجام شد ،زمانی که مذاکرات بین ایاالت متحده و طالبان در جریان
بود و چشم انداز رسیدن به توافق ،فوری یا بسیار نزدیک بود .مباحثات در کابل به ویژه در این زمان نشان دهنده احساس اضطراب و
عدم کنرتل بود ،با توجه به اینکه دولت افغانستان در مذاکرات شامل نشده بود و با سپری شدن تابستان ،مشخص شد که رشایط توافق
به رسعت به خواست های حداقلی نزدیک می شد که آتش بس يا گفتگوهاي حتمی براي توافق سيايس با حکومت افغانستان در آن
گنجانده نشده بود .18این موضوع در قطبی شدن نظرات مصاحبه شوندگان منعکس شده است :گروهی به این باور اند که معامله به هر
قیمتی برای جلوگیری از خشونت رضوری می باشد ،و گروهی ،مانند آنچه در باال ذکر شد ،معتقد اند که این معامله خیلی پر ریسک
بوده و از قانون اساسی افغانستان محافظت منی کند (این باور در بین کارمندان سازمان های غیردولتی و به طور کلی پاسخ دهندگان
در والیت های کابل و بامیان شایع تر بود).
در حالی که نگرانی پاسخ دهندگان در مورد مشارکت زنان در فرایند های سیاسی تحت تاثیر نیروهای بیرونی و تهدید مداخله طالبان قرار
دارد ،بسیاری از این زنان ،به صورت روزمره ،هم اکنون یا با نفوذ طالبان در ولسوالی های شان رس و کار دارند یا با سایر اشکال عادی تر
مردساالری مواجه اند که موانع قابل توجهی در برابر تأثیرگذاری آنها در تصمیم گیری در خانه و محل کار ایجاد می کند ،هامنطور که در
بخش  .4.1بحث شد .در واقع ،می توان اسرتاتیژی های الزم برای غلبه بر این موانع را به خوبی تدوین کرد ،اگرچه این اسرتاتیژی ها
از یک خانواده تا خانواده دیگر متفاوت است .این اسرتاتیژی ها می توانند از ابزارهای رسمی برای تقویت نفوذ زنان که در دهه گذشته
به دست آمده است حامیت کند  -دستاوردهایی که مردم فکر می کنند در صورت توافق با طالبان ،از دست خواهد رفت.
انتخابات :نقطه تالقی رسمی و غیر رسمی
انتخابات در افغانستان به نقطه جالب توجه برای تالقی مشارکت و نفوذ رسمی و غیر رسمی زنان و مردان تبدیل شده است .انتخاباتی
که پس از یک وقفه  30ساله در سال  2004دوباره راه افتاد ،در ظاهر( ،و علی رغم مشکالت فزاینده ویرانگر فنی و سیاسی در زمینه
تطبیق آن) ،فرصت مترین مشارکت سیاسی رسمی را در سطح کشور به میان آورده است که در آن آرا به صورت عمومی ثبت می شود و
به انتخاب دورهیی مقامات کمک می کند .عالوه بر این ،انتخابات صحنه ای را به وجود آورده است که در آن اختالفات و وفاداری های
محلی به آزمایش گذاشته شده و تشدید می شود ،معامالت انجام می شود ،اعتبار افراد نابود می شود (برای مثال ،با استفاده از تبلیغات
عمومی توهین آمیز) و خشونت به کار برده می شود .19انتخابات در بعضی از مناطق منادی تغییر اجتامعی بوده است و نوع جدیدی از
روابط دولت با شهروندان و لزوم پذیرش حضور زنان در مالء عام را نوید داده اما در برخی از مناطق دیگر زمینه ساز خشونت جنسیتی
علیه زنان در سیاست شده است ،جایی که کاندیداها و رأی دهندگان زن مورد آزار جنسی قرار گرفته اند.20
افغانستان از سال  2004تاکنون چهار دوره انتخابات را تجربه کرده است :انتخابات ریاست جمهوری در هامن سال و انتخابات پارملانی
و شورای والیتی در سال ( 2005دور  ،)1انتخابات ریاست جمهوری و شورای والیتی در سال  2009و انتخابات پارملانی در سال 2010
(دور  ،)2انتخابات ریاست جمهوری و شورای والیتی در سال ( 2014دور  )3و انتخابات پارملانی در سال  2018و انتخابات ریاست
جمهوری در سال ( 2019دور .)4
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توماس روتیگ و مارتین ون بیلرت« ،گفتگوهای ایاالت متحده و طالبان :توافق نزدیک بدون صلح؟» ،شبکه تحلیلگران افغانستان 30 ،آگست .2019

 19نواه کوبورن و انا الرسن ،تضعیف دموکراسی در افغانستان :انتخابات در فضای سیاسی ناپایدار (نیویارک :انتشارات پوهنتون کلمبیا)2014 ،؛ انا الرسن« ،قانونی تر ،شکننده تر ،لیربال تر؟ تصویب و
تعدیل انتخابات در افغانستان» ،حكومتداری و سازواری سیاسی در دولتهای شکننده( ،ویرایش) جی الهای ،ک .فون اسرتوکرش ،ح .براستید و ح .ویر (لندن :پالگریو مک میالن.)۲۰۱۹ ،
20

نواه کوبورن و حسن وفایی ،خشونت علیه زنان در انتخابات افغانستان (کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ،بعدا منترش می شود).
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این انتخابات ها به گونه فزاینده ای با تقلب ،خشونت انتخاباتی و مشکالت بزرگ و تأخیر در تأیید تعداد رأی دهندگان و رأی های به
کار رفته ،روبرو شده است .در نتیجه ،کشف ارقام مشارکت رأی دهندگان زن دشوار است :در حالی که در برخی مناطق ،تعداد زنان رای
دهنده در هر دور انتخابات غافلگیرکننده و نسبت ًا منظم بوده است ،وضعیت مناطق دیگر بسیار متفاوت بوده و در معرض اتهام رای خیالی
سفارشی است ،جایی که کارت های اضافی به نام اعضای خیالی زن خانواده توسط مردان به کار گرفته شده است .رای دهندگان زن
با داشنت اجازه برای امتناع از نصب تصویر به کارت هویت شان ،آماج اصلی تقلب اند ،به خصوص در مناطق ناامن یا محافظه کار که
در آن نه توانایی و نه اراده ای برای تثبیت هویت زنان وجود ندارد.21
جدول  ۲و  :۳شامر کاندیداهای زن در انتخابات های پارملانی و شورای والیتی افغانستان (پس از تایید صالحیت)

انتخابات پارملانی

کاندیداهای زن

کاندیداهای مرد

مجموع

درصد زنان

2010

406

2,150

2,556

%15

2005
2018

344

417

2,491

2,148

2,835

2,565

%12

%16

انتخابات شورای والیتی

کاندیداهای زن

کاندیداهای مرد

مجموع

درصد زنان

2009

342

2,982

3,324

%10

2005
2014

285
308

منبع :گزارش های انستیتوت دموکراتیک ملی ،بازیابی از ویب سایت

2,916

2,405

3,201

2,713

%9

%11
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شامر کاندیداهای زن که در انتخابات های پارملانی و شورای والیتی رشکت می کنند در چهار دوره نسبتا ثابت بوده است (با استثنائات
قابل توجه در برخی والیت ها) .این امر نشان دهنده سطح پذیرش  -خیلی رسیع  -مشارکت زنان در پارملان و شوراهای والیتی در سیستم
سیاسی افغانستان است .22این بدان معنا نیست که زنان می توانند به هامن شیوه مردان به مبارزات انتخاباتی بپردازند ،در تصمیم گیری
در پارملان نفوذ برابر دارند یا هامنند مردان می توانند بدون حامیت یک حزب یا حامی تأثیرگذار به عنوان کاندید مستقل عمل کنند .در
حقیقت ،یکی از دالیلی که حضور زنان در پارملان با رقابت بیشرت روبرو نشده است این است که زنان از قدرت تهدید کمرتی برای احزاب
و افراد با نفوذ برخوردار است بلکه ابزاری مفیدی است برای اعامل نفوذ نیابتی.
عالوه بر این ،نامزدهای زن در مبارزات انتخاباتی و انجام وظایف با چالش هایی روبرو اند که متوجه مردان نیست .زنانی که در جریان
تحقیقات دیگر با آنها مصاحبه شده ،به رضورت امنیت بیشرت و نیز حضور اعضای مرد خانواده در جریان برنامه های انتخاباتی اشاره می
کنند .چنانچه در بخش بعدی بحث شده است ،زنان همچنان در برابر حمالت جنسیتی به اعتبار شان ،آسیب پذیر اند ،عاملی که می
تواند توانایی آنها برای حضور در ،مثال ،رویدادهای عمومی را محدود کند.23

21

متیو اتکینز و آناند گوپال« ،کارت پستی :انتخابات های خیالی افغانستان :روز انتخابات در مناطق دور افتاده افغانستان» ،هارپرز 7 ،اپریل  ،2014در لینک زیر قابل دسرتس استhttps://harpers. :
/the-ghost-polls-of-afghanistan/04/2014/org/blog

 22در سال  ،2013تالشی برای کاهش تعداد کرسی های اختصاصی زنان در شوراهای والیتی افغانستان انجام شد .نگاه کنید به :ابوبکر صدیق و قادر حبیب« ،حامیت از زنان در معرض تهدید در افغانستان»،
رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد 24 ،جون  ،2013در لینک زیر قابل دسرتس استhtml.25026221/https://www.rferl.org/a/afghanistan-women-gender-legislature-quota :
23

کوبورن« ،خشونت علیه زنان در انتخابات افغانستان».
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قیقحت حرط

3طرح تحقیق

عوامل مختلفی بر طراحی این تحقیق تأثیر گذار بوده است .تیم تحقیق متشکل از دو محقق بین املللی و پنج محقق افغان به طور
مشرتک یک طرح مفهومی ( )concept noteرا برای پاسخدهی به مطالعه نخست واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و دفرت زنان سازمان
ملل متحد و خالهای موجود در آن ،تدوین کرد .نخست ،برای درک اینكه زنان مختلف در رسارس افغانستان چگونه با موانع مشارکت
روبرو می شوند و بر آن فایق می آیند ،مهم بود كه پروژه در چند محل اجرا شود تا هم ادارات مركزی و هم ادارات والیتی بررسی شود.
دوم ،در حالی که کانون اصلی توجه ادارات دولتی بود ،محققان تصمیم گرفتند تعریف "مشارکت" را وسیع در نظر بگیرند تا سازمان
های غیر دولتی و سایر مکانهای عمومی کار را در بر گیرد تا دیده شود آیا وضعیت حاکم در ادارات دولتی در جاهای دیگر نیز وجود دارد
یا خیر .سوم ،محققان به این باور بودند كه تحقیق باید شامل سواالتی در مورد مشاركت زنان در خانه نیز باشد و الزم است ارزیابی شود
که آیا پاسخ دهندگان بین خانه و زندگی خانوادگی ارتباط برقرار می کنند یا خیر.
روش ها و ابزارها
مصاحبه های انفرادی نیمه ساختار یافته به مثابه ابزار اصلی جمع آوری اطالعات برای این پروژه انتخاب شد زیرا در این روش زمانی که
محقق قادر می شود با پاسخ دهنده رابطه اعتامد برقرار کند ،زمینه گفتگوهای عمیق شخصی فراهم می شود که راه را برای بحث روی
موضوعات حساس مانند آزار جنسی در محل کار باز می کند .اعتقاد بر آن بود که روش های کمی مانند رسوی منی توانند ابعاد ظریف
داستانها و تجربیات زنان را به گونه درست ضبط کنند .محققان با استفاده از مجموعه ای از سواالت باز با پاسخ دهندگان گفتگو کردند،
اما هدف این بود که تا حد امکان اطمینان حاصل شود که در این مکاملات پاسخ دهندگان در محور قرار داشته باشند و اولویت های آنها
بازتاب یابد .عالوه بر مصاحبه های فردی ،بحث های گروهی متمرکز با گروه های کوچکی از زنان به عنوان راهی برای تحریک بحث
گروهی و کشف اجامع یا اختالف نظر ،اجرا شد .یکی دیگر از دالیل مهم انتخاب این روشها ،مهارت گروه تحقیق بود که همه آنها
از آموزش و تجربه گسرتده ای برای استفاده از روشهای کیفی برخوردار اند.
منونه گیری
محققان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در طول ماه می تا سپتامرب سال  2019تعداد  78مصاحبه نیمه ساختار یافته و هشت بحث
گروهی متمرکز را در چهار والیت انجام دادند .مصاحبه شوندگان عموما زنانی انتخاب شده بودند که به نوعی در سیاست فعال بودند.
این افراد شامل مقامات دولتی ،منایندگان جامعه مدنی و فعاالن محلی زن بودند .هرچند این پروژه برای دریافت دیدگاه های زنان
"عادی" افغان طراحی نشده بود ،تالش شد اطمینان حاصل شود که مصاحبه شوندگان تنها چهره های ملی نیستند بلکه افراد دارای
فعالیت سیاسی در سطح ولسوالی ها و والیات نیز شامل اند.
والیات بلخ ،بامیان ،کابل و ننگرهار به دلیل امنیت نسبی انتخاب شدند تا امکان دسرتسی محقق به محل را فراهم کند ،اما با آنهم،
تیم تحقیق در ننگرهار با مشکالت امنیتی مواجه گردید .والیاتی نیز بودند که محققان قبال در آن کار تحقیقاتی کرده بودند ،از جمله
تحقیقاتی برای واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و ادارۀ ملل متحد برای زنان در افغانستان .این امر فرصت مقایسه روندهای در حال
تغییر را فراهم ساخت .همچنان ،مصاحبه شوندگان به گونه ای انتخاب شده بودند که هم دیدگاه های روستایی و هم شهری را بازتاب
دهد و نیز خانواده هایی که به طور سنتی نخبه قلمداد می شوند و کسانی که حاشیه نشین تر اند را شامل شود .زنان دارای مناصب رهربی
در هر دو سطح ولسوالی و شهر/روستا مورد توجه خاص تحقیق قرار گرفتند.
مصاحبه ها به شیوه ای که در جدول  ۴آمده است ،دسته بندی شد:
جدول  :۴شامر مصاحبه ها بر اساس والیت و ولسوالی

ولسوالی

والیت

بامیان

شهر بامیان ،یکه ولنگ

کابل

شهر کابل

بلخ

ننگرهار
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شهر مزار رشیف ،بلخ و دهدادی

22

شهر جالل آباد ،بهسود
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تحلیل داده ها
داده های تحقیق با احتیاط کدگذاری شد و موضوعات مقاالت تحلیلی ( )issues paperبه گونهی مستقیم از خود منت مصاحبه ها
استخراج شد و محققین مطمین شدند که افکار ،اولویت ها و تحلیل های خود پاسخ دهندگان یافته های اصلی تحقیق را تشکیل می
دهد .در حالی که تحلیل داده های اولیه در ابتدا توسط یکی از محققان بین املللی انجام شد ،کل تیم در مطالعه و ارائه سفارشات برای
تغییر و اصالح مطالب سهم گرفتند.
مالحظات اخالقی
توجه زیادی به خرچ داده شد تا اطمینان حاصل شود که همه منت ها با استفاده از نام های مستعار تدوین شود و اصول اساسی محرمانه
بودن اطالعات رعایت شود .قبل از رشوع مصاحبه ،تحقیق ،منبع متویل و هدف آن برای همه پاسخ دهندگان توضیح داده شد .امنیت
پاسخ دهندگان و تیم تحقیق دغدغه اصلی بود ،لذا مسیرها و مکان مصاحبه ها هر روز تغییر می کرد و بر اساس آخرین اطالعات امنیتی
موجود ،برنامه ها به گونه انعطاف پذیر طرح ریزی می شد.
محدودیت ها
تیم تحقیق برای جمع آوری داده ها با چندین چالش روبرو شد .به ویژه در والیت کابل ،یافنت پاسخ دهندگان ارشدی که در زمان نزدیک
به انتخابات ریاست جمهوری سال  2019مایل به رشکت در این پروژه بودند ،دشوار بود .این امر سبب شد دوره جمع آوری اطالعات تا
سپتامرب سال  2019متدید شود .مشکالت امنیتی باعث تأخیر در کار ساحوی در ننگرهار و برخی از مناطق بلخ شد و روی مناطق انتخاب
شده برای مطالعه تاثیر گذاشت.
دو محقق حارض در طول هر مصاحبه یادداشت های دستنویس می گرفتند و پس از مصاحبه منت ها با یکدیگر مقایسه می شدند .با این
وجود ،همیشه این خطر وجود دارد که برخی داده ها از این طریق از بین بروند .پس از هر پاسخ ،چند سوال تعقیبی از پاسخ دهندگان
پرسیده می شد تا اطمینان حاصل شود كه محققان منظور آنها را به درستی درك کرده اند.
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پاسخ دهندگانی که در طول این پروژه با آنها مصاحبه شد بر توانایی های زنان برای مشارکت و شکل دهی فرایندهای سیاسی در
افغانستان تأکید کردند .این مدعا غالب ًا در قالب داستان مبارزاتی خود شان برای دسرتسی به آموزش یا موقعیتهای سیاسی خاص مطرح
می شد .با این وجود ،پاسخ دهندگان در عین حال از موانع بسیاری برای مشارکت در فرایندهای سیاسی سخن گفتند .این گزارش در
ابتدا خالصه برخی از موانع اصلی مشارکت زنان را که در نتیجهی این تحقیق به دست آمده است ،ارائه می کند.

 4. 1.موانع اصلی مشارکت زنان در تصمیم گیری در خانه و محل کار

هشت موضوع زیر موانع کلی فراروی مشارکت زنان در عرصه های تصمیم گیری عمومی و/یا سیاسی را تشکیل می دهد که توسط پاسخ
دهندگان از همه والیات مطرح شده است :اعتبار؛ تصور حاصل جمع صفر مردان از روابط قدرت؛ ادراک زنان از خود و/یا سایر زنان؛
روابط (رابطه با یک حامی)؛ وابستگی مالی؛ جامعه پذیری جنسیتی در خانوار/خانواده؛ فقدان سیاست میانه گرا؛ و خشونت جنسیتی
اعتبار
برای بسیاری از زنان ،خصوصا زنانی که بیرون از خانه کار می کنند ،حفظ اعتبار فرد ،به مثابه یک زن یا مناینده یک خانواده ،یک
اولویت پنداشته می شود و بر اساس داده های جمع آوری شده یک مانع اصلی در برابر مشارکت زنان در تصمیم گیری عمومی یا سیاسی
محسوب می شود .ترکیب دو عامل باعث می شود از بین بردن این مانع بسیار دشوار شود :اول ،اهمیتی که در رسارس افغانستان به
زن به عنوان «ناموس» (خصوصیت جنسی) داده می شود و زنها را مکلف به پاسداری از ناموس خانواده می سازد ،و دوم ،محیط
های کاری ناسامل و جنسیت زده ای که در آن اغلب امکانات اندکی برای کارمندان زن وجود دارد (به عنوان مثال ،دفاتر یا دستشویی
جداگانه) .نقل قول های زیر نشان می دهد که چگونه ترکیب این دو عامل اراده زنان را برای الف) کار در خارج از خانه ،و ب) طرح
دیدگاه های شان در فرایندهای تصمیم گیری ،تضعیف می کند:
مهمرتین مساله این است که زنان منی خواهند با آزار و اذیت فیزیکی/جسمی روبرو شوند ،امری که برای مردان افغان به
یک فرهنگ تبدیل شده است  -وقتی زنان در دفرت مشرتکی با مردان کار می کنند ،مردان فکر می کنند می توانند از آنها
درخواست رابطه فیزیکی کنند .به همین دلیل است که زنان منی خواهند زیر نظر مردان کار کنند.24
من خوشحامل که در [انتخابات] پیروز نشدم ،هرچند می دانم کمیسیون مستقل انتخابات نتایج را تغییر داد .اکرث کاندیداهای
برنده مبلغ زیادی را برای برنده شدن پرداخت کردند ،برخی از آنها قدرت داشتند ،و بعضی دیگر با کارمندان کمیسیون مستقل
انتخابات روابط داشتند  ...اکنون پس از اعالم نتیجه انتخابات ،اکرث مردم فکر می کنند زنانی که در انتخابات پیروز شدند
یا در مناصب بلند دولتی یا سازمان های غیردولتی کار می کنند روسپی و فاحشه اند .من می دانم این تصور درست نیست،
اما این باور مردم است و چیزی است که از طریق گزارش های رسانه ای برداشت کرده اند.25
[در همین اداره دولتی] زنان آزار می بینند اما بابت این موضوع شکایت نکرده اند زیرا فکر می کنند سیستم شکایت شاید به
نتیجه نرسد و آبروی آنها لکه دار شود.26
به خاطر همین مردان کثیف ،بسیاری از زنان با استعداد در بیرون خانه کار منی کنند ،این گونه مردان جامعه ما را تنگ و
تاریک می سازند وگرنه زنان می توانست ایمن باشند  ...در بسیاری از ادارات ،مردان از زنان سوء استفاده می کنند .اما زنان
منی توانند دهن باز کنند – اگر زنان در باره سوء رفتار مردان گپ بزنند ،مردم قطعا می گویند این زنان خراب است  ...اگر
زن خوب می بود در موقف یک مرد کار منی کرد.27
به لحاظ فرهنگی ،زنان اجازه کار ندارند .لذا زنانی هم که کار می کنند منی خواهند رهربی ادارات را به عهده بگیرند .دلیلش
این است که اگر در محیط کار با مشکلی مواجه شوند ،این مشکالت روی خانواده آنها تاثیر می گذارد و برای زنان در خانواده
مشکل ایجاد می کنند .به همین خاطر ،از گرفنت نقش رهربی خودداری می کنند.28
24

مصاحبه ،ننگرهار24062019 -

25

مصاحبه ،ننگرهار 16062019 -

26

مصاحبه ،بامیان 28072019 -

27

مصاحبه ،بامیان 01082019 -

28

مصاحبه ،ننگرهار 02072019 -
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ما هفته وار یک جلسه داریم و همه بخش ها باید در آن مناینده داشته باشد .مدیر بخش جندر و حقوق برش مرد است .او
دوست ندارد ما در جلسه هفته وار رشکت کنیم .من از قوماندان خود پرسیدم چرا من منی توانم در این جلسات رشکت کنم
 من شام را هامن گونه می بینم که یک همکار خانم را ،پس چرا شام مرا تنها به عنوان یک زن می بینید ،نه یک افرسپولیس و همکار؟ وقتی او نتوانست از رشکت من در جلسات جلوگیری کند در باره من شایعه ساخت ،زیرا می داند که نقطه
ضعف یک خانم عزت اش است.29

با توجه به اینکه اعتبار زنان به صورت جدی با رفتار و اخالق جنسی مرتبط است یا چنین پنداشته می شود ،زنان نه تنها در برابر آزار و
اذیت جسمی جنسی آسیب پذیر اند بلکه در معرض تهدید شایعات در باره فعالیت جنسی نیز قرار دارند .به عنوان مثال  ،پنداشت عمومی
این است که زنی که در موقف مناسب قرار دارد لزوما از رابطه جنسی برای پیرشفت خویش سود برده است ،بنابر این خود را در برابر
خواست جنسی مردان مطیع ساخته است .هامنطور که یکی از زنان بامیان در مورد چنین آزار و اذیتهایی در اداره خود اظهار داشت،
نه تنها وی و زنان دیگر منی توانند از رئیس اداره خود به محاکم شکایت کنند بلکه افشای این آزارهای جنسی در جامعه به توانایی زنان
برای مشارکت در سیاست آسیب می رساند زیرا "اگر مردم از مساله آزار و اذیت در اداره ما آگاه شوند ،به زنان اجازه نخواهند داد در آنجا
کار کنند" ،امری که در نهایت بیشرت از مرد متهم به آزار و اذیت ،به زن آسیب می رساند .30بنابراین ،عوامل بازدارنده در برابر شکایت و
مجازات مردان به خاطر اعامل شان ،دارای سه بعد است :طرح شکایت به اعتبار زنان به عنوان فرد ،اعتبار خانواده های آنها و اعتبار
اداره آنها به عنوان مکان مناسب برای اشتغال زنان ،صدمه می زند .شکایت می تواند باعث شود خانواده های زنان شاغل محیط کار آنها
برای زنان را مناسب ندانند و بدینسان شغل سایر همکاران زن در معرض خطر قرار گیرد .هامنطور که دو نقل قول آخر پاسخ دهندگان نیز
به گونه ضمنی بیان می کند ،تهدید شایعه علیه اعتبار زنان می تواند از حضور آنها در جلسات جلوگیری کند ،چه رسد به صحبت کردن
یا مطرح کردن ایده های شان .جلب توجه به خود از این طریق خطرات جدی به اعتبار شخص را به همراه دارد.
به نظر می رسد با ایجاد فرصت های اشتغال برای زنان پس از سقوط طالبان در سال  ،۲۰۰۱این مساله به مرور تشدید و/یا گسرتده تر
شده است .عوامل متعددی ،به شمول استخدام زنان بیشرت در ادارات و نیز دسرتسی گسرتده تر به اینرتنت و رسانه های اجتامعی سبب
این وضعیت شده است .این مساله بیانگر آن است که سطح خطر برای زنان و تهدید علیه فرصتهای حضور آنها در زندگی عمومی،
حتی اکنون در نظام تحت مدیریت ظاهر ًا ترقی خواهانه ارشف غنی ،در حال افزایش است  -خطرات و تهدیدهایی که اهرم بیشرتی به
طالبان و سایر گروههای محافظه کار می دهد تا مشارکت سیاسی زنان را محدود سازند.
تصور حاصل جمع صفر از قدرت
متایل مردان برای رشمسار کردن زنان معرتض یا تهدید آنها به سکوت راه دیگری است که نشان می دهد مردان از پیرشفت زنان به
مثابه تهدیدی علیه خویش هراس دارند .چنانچه یکی از منایندگان زن در کابل اظهار داشت" ،حتی اگر یک کاندید مرد نتواند برای
خود رأی بگیرد ،هنوز می تواند بانک رأی یک نامزد زن را نابود کند 31"،مشکلی که هم به ماهیت سیستم رای واحد غیر قابل انتقال در
افغانستان مرتبط است و هم به احساس رشم از گرفنت رای کمرت نسبت به کاندیدای زن .پاسخ دهندگان در هر چهار والیت توضیح
دادند كه چگونه مردها حارض نیستند از مسئولین زن در ادارات تبعیت کنند یا آنها را در پست های باالتر قبول كنند:
سیستم و سنت های [مرد ساالر] ما نیز برای زنان مشکالتی ایجاد می کند .بیشرت اوقات مردان مخالف تصمیامت زنان
هستند و این مساله فشار بیشرتی به زنان وارد می کند ،در نتیجه زنان ترجیح می دهند خود را از حلقه های تصمیم گیری
دور نگه دارند.32

اگر یک زن در یک دفرت در موقف باال کار می کند ،کارکنان مرد تحت امر وی فکر می کنند که بهرت و موفق تر از او هستند زیرا مرد
هستند .این افراد به خاطر مرد بودن به خودشان حق سخن گفنت و تصمیم گیری می دهند .وقتی زن و مردی موقف مشابهی دارند،
مرد سعی خواهد کرد بخش های جالب الیحه وظایف را برای خود نگه دارد و زن را به حاشیه بکشاند .هنگامی که جلسه پرسش و پاسخ
برگزار می شود ،حتی اگر سوال از زن پرسیده شود ،مرد پاسخ خواهد داد .مردان در همه مسایل دخالت می کنند ،می گویند آنها بهرت
می دانند 33...
29
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مردان جویای قدرت اند؛ اجازه منی دهند که زنان از آنها قدرمتندتر باشند .آنها نقاط ضعف زنان در جامعه را می شناسند و
از همین نقاط ضعف استفاده می کنند تا محیط کار را برای زنان دشوار سازند .در چنین رشایطی و در جامعه ما ،زنان نهایتا
شغل خود را ترک می کنند یا منزوی می شوند و دیگر در کار دیگران دخالتی منی کنند.34
مردان درخواست مشورت و تصمیم گیری از همرسان شان را رشمندگی و ننگ تلقی می کنند.35

هامنطور که چندین زن اظهار داشتند ،مردان گاهی مایل نیستند به صحبت زنان گوش دهند ،حتی اگر زنان صاحب صالحیت باشند.
چنانچه سکرتریت دفرت ولسوال در یكی از ولسوالی های مورد مطالعه گفت ،این تصور وجود دارد كه مردان بیشرت از زنان می فهمند ،با
آنکه این پنداشت به طور واضح نادرست است .36چنین فرضی به طور مستقیم با این باور رایج مرتبط است که قدرت تصمیم گیری زنان
نشانگر ضعف یا ناتوانی مردان در رهربی ،در خانه یا محل کار است .این رویکرد حاصل جمع صفر به روابط قدرت بین زنان و مردان،
ناخواسته (و شاید در مواقعی ،عمدا) از سوی برنامه کمک های بین املللی که مشخصا روی زنان متمرکز است و نگرانی اصلی شان
اطمینان از ادامه توجه و بودجه است ،دامن زده شده است.
درک زنان از خود/سایر زنان
عالوه بر تصور شایع میان مردان که تصمیم گیری زنان ،اقتدار مردان را تضعیف می کند ،ادراک زنان از خود و سایر زنان نیز یکی از
موانع اساسی مشارکت معنادار آنها است .چنانچه یکی از پاسخ دهندگان در کابل توصیف کرد ،زنان "به عنوان شهروند رشکت منی
کنند" .37به عبارت دیگر ،زنان اهمیتی را که برای فعالیت سیاسی مردان قایل اند برای مشارکت خود قایل نیستند .پاسخ دهندگان دالیل
مختلفی را برای این موضوع مطرح كردند .یكی از فعاالن زن در بلخ گفت این امر نتیجه نوعی از حس عملگرایی است كه زنان به هر
حال تصمیم گیری را به مردان واگذار کرده اند" :زنان معتقد اند همه چیز از سوی مردان تصمیم گرفته می شود ،خواه آنها رشکت کنند
یا خیر 38".بسیاری دیگر معتقد بودند که این وضعیت ناشی از فقدان اعتامد به نفس زنان به توانایی رشکت در تصمیم گیری است،
وضعیتی که از نگرش نسبت به زنان در خانه ،به وجود می آید.
این یکی از مشکالت اصلی زنان در جامعه ما است  -زنان در حاشیه اند و از تصمیم گیری دور نگه داشته شده اند .حتی
وقتی یک پرس کوچک در خانه است ،خواهر بزرگرتش قادر به گفنت کلمه ای در مقابل برادر کوچکرت خود نیست ...39

زنان باید برای ایجاد اعتامد به نفس ،مترین را از طریق تصمیم گیری در مسائل کوچک خانوادگی رشوع کنند.

40

زنان به اعتامد به نفس بیشرتی نیاز دارند ،سخت تر از مردان کار می کنند و باید به خود اعتامد کنند که می توانند تصمیامت خوبی
بگیرند .زنان همیشه سعی می کنند همرسان و مادران خوبی باشند و بچه های خوبی را وارد جامعه کنند41.
میزان سهم گیری زنان در تصمیم گیری در خانه ،از یک خانه تا خانه دیگر بسیار متفاوت است ،و چنانچه گفته شد ،زنان می توانند نفوذ
غیررسمی قابل توجهی در امور خانواده داشته باشند .با این حال ،این نفوذ اغلب در پس زمینه نگه داشته می شود یا در حاشیه جلسات
خانوادگی صورت می گیرد ،و کمرت به پرسان جوان در خانواده نشان داده می شود که ،برای مثال ،زنان قادر به مشارکت علنی هستند.
این امر به تقویت اعتامد به نفس در تصمیم گیری در مقابل دیگران کمک منی کند .فقدان اعتامد به نفس عموم ًا به عنوان مانع تصمیم
گیری زنان توصیف شد ،اما آخرین پاسخ دهنده ای که سخن او نقل شد ،گفت این مساله با احتیاط بیش از حد در تصمیم گیری نیز
مرتبط است زیرا ،چنانچه گفته شد ،زنان ریسک ناپذیر تر اند تا مطمین شوند تصمیامتی که گرفته اند درست است:
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یکی از دالیلی که نفوذ بر تصمیم گیری را برای زنان دشوار می کند ،آمادگی اندک زنان برای پذیرش خطر است .به طور
طبیعی ،زنان برای تصمیم گیری های بزرگ ریسک منی کنند .استثنائاتی وجود دارد ،اما [به طور کلی]  ...یک زن فقط
زمانی تصمیم می گیرد که مطمنئ شود وی توانایی انجام این کار و اجرای تصمیم را دارد .زنان مانند مردان نیستند که
هر کار را رشوع می کنند و می گویند "مشکلی نیست ،می توان انجام داد" .زنان تصمیم می گیرند و با محاسبه ای روشن
تر بر اساس واقعیت ها پیش می روند  ...مردان فقط بر اساس غرور کاذب تصمیم می گیرند و وقتی اشتباهی پیش آمد،
مسئولیت آن را بر عهده منی گیرند.42

خواه استدالل این پاسخ دهنده در اینجا راجع به اختالفات ذاتی بین زن و مرد درست باشد یا خیر ،این اظهارات حاکی از این برداشت
است كه زنان در نقشهای عمومی تحت فشار بیشرتی قرار دارند تا آن را خوب اجرا کنند .اگر کار را خوب اجرا نکنند ،اعتبار خود وی،
خانواده و همکاران زن در معرض خطر قرار میگیرد.
بعضی از جدی ترین داوران عملکرد زنان نه مردان بلکه سایر زنانی هستند که اعتامد به نفس آنها می تواند تحت تأثیر قرار بگیرد .در
جریان همه مصاحبه ها و بحث ها ،پاسخ دهندگان در مورد لزوم همکاری زنان و حامیت از یکدیگر برای رفع فرهنگ سوء ظن و رقابت
بین زنان ،سخن گفتند:
نکته ای که می خواهم روی آن تأکید کنم نیاز زنان به حامیت از یکدیگر است .تا زمانی که از یکدیگر پشتیبانی نکنیم،
هرگز در عرصه تصمیم گیری موفق نخواهیم شد .متأسفانه ،گاهی اوقات می بینیم که مردان از زنان حامیت می کنند ،اما
زنان اینگونه نیستند  ...این مساله شاید ناشی از رقابت منفی بین زنان باشد.43
زنان باید با همدیگر ارتباط سیاسی داشته باشند و باید از حقوق شان استفاده کنند .حقوق شان قدرت شان است .اتحاد زنان
می تواند زنان را قدرمتند بسازد .به عنوان مثال ،در پارملان ،همه زنان جمع شدند و برای رد [یک سیاستمدار خاص مرد] به
عنوان رئیس ،یک موقف اتخاذ کردند  ...در آن موقعیت وحدت زنان را احساس کردم .وقتی زنان مانند مردان با همدیگر
ارتباط داشته باشند ،می توانند در روند تصمیم گیری مشارکت فعال داشته باشند.44

مساله کنش جمعی در بین زنان مهم اما پیچیده است .یک مطالعه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در مورد تأثیر کرسی های
اختصاصی زنان در انتخابات پارملانی سال  2005یادآوری کرد که نباید چنین پنداشت که زنان تنها به دلیل زن بودن مایل به همکاری
با همدیگر اند .این تحقیق نشان داد که برخی از منایندگان زن پارملان ،از جمله به دلیل اختالف باورهای سیاسی یا مذهبی ،قومیت،
رضورت محافظت از شهرت خود و دوری جسنت از زنان رصیح اللهجه و اختالف شخصی ،راه خود را از دیگر منایندگان زن جدا کردند.45

بدین ترتیب ،مشخص شد که زنان دقیق ًا مانند همکاران مردشان در صحنه سیاسی در پارملان عمل می کردند و ائتالف های اسرتاتژیک
تشکیل می دادند (اغلب با همپیامنان سیاسی شاید غیر قابل انتظار) .اما این سخن نه بدان معنا است که منایندگان زن ارزش اقدام
جمعی زنان را درک منی کنند ،یا این که فضای سیاسی در پارملان غیر پویا است .در حقیقت ،پارملان سال  - 2019دقیق ًا به عنوان
افغانستان سال  - 2019با پارملان سال  2006بسیار متفاوت است و با توجه به احتامل مذاکرات آینده با طالبان ،موضوعات قابل نگرانی
زنان بسی بیشرت است .اکنون با توجه به اینکه زنان نسبت به اقدام جمعی در رشایطی که با منافع شان به عنوان سیاستمدار و زن سازگار
باشد ،منعطف اند ،می توانند بیش از دوره های گذشته در پارملان با هم کار کنند.
روابط/پشتیبانی ()patronage

در مطالعهی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان که در باال به آن اشاره شد ،یکی از مهمرتین موانع فراروی کنش جمعی زنان در پارملان،
ماهیت رابطه فردی منایندگان زن با چهره ها و گروه های تأثیرگذار خارج از مجلس بود .این روابط یا مناسبات ،بدین معنی است که
تصمیامتی که زنان به عنوان قانونگذار می گرفتند تحت تأثیر دیگران بود .مساله رابطه به گونه مفصل از سوی پاسخ دهندگان بحث شد
و برخی از آنها (بهخصوص در بلخ) روابط را در بعضی موارد تنها راه دستیابی به موقف می دانند ،اما وقتی زنان به مقام مورد نظر دست
می یابند ،این رابطه پیامدهای بسیار واقعی بر تصمیامت زنان دارد:
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زنان صادق و با استعداد اند ،اما تنها زمانی می توانند تصمیم خوب بگیرند که مستقل باشند و به هیچ حزبی وابسته نباشند.
زنانی که از طریق یکی از احزاب در افغانستان به مقام دست می یابند ،ملزم اند از برنامه حزب خاص پیروی کنند و این
زنان در هیچ سطحی قادر به مشارکت در تصمیم گیری نخواهند بود .این زنان مسئولیت زیادی خواهند داشت اما صالحیتی
نخواهند داشت  ...زنان با استعداد زیادی وجود دارند که به هیچ یک از احزاب تعلق ندارند ،به همین دلیل هیچ پست
کلیدی در دولت ندارند.46
وقتی [یک زن] بر اساس حامیت شخص خاصی به موقفی برسد ،نقشی سمبولیک دارد و منی تواند هیچ کاری مطابق الیحه
وظایف خود انجام دهد.47
می خواهم به وضوح به شام بگویم که در اینجا روابط قوی تر از استعداد است .این روابط و فساد دالیلی است که زنان در
رده های باالیی قرار ندارند ،به خاطری که با افراد قدرمتند ارتباط ندارند و برای بدست آوردن مقامات بلند پول برای پرداخت
رشوت ندارند.48
اعضای شورای والیتی که برای پیروزی در انتخابات از طرف زورمندان حامیت می شدند ،بیشرت اوقات از سوی آنها مورد
تهدید قرار می گیرند .زمانی که اعضای شورای والیتی منی توانند کاری به نفع زورمندان انجام دهند ،زورمندان به آنها
توهین می کنند و برای شان یادآوری می کنند که چقدر پول بابت حامیت از کمپاین شان مرصف کرده است.49
در والیت بلخ [در مقایسه با ننگرهار] ،زنان در بخش دولتی و خصوصی نقشی واضح و پر رنگ دارند .زنان در بلخ کسبه کار،
راننده تاکسی ،دوکاندار و معلم اند .از طرف دیگر ،پست های حکومتی در اینجا بین احزاب سیاسی تقسیم شده است .والی
مناینده جمعیت است و دو معاون وی نیز از وحدت ملی و جنبش هستند .این افراد اند که تصمیم می گیرند.50

در طول  15سال گذشته ،محققان با تعدادی از زنانی صحبت کرده اند كه تالش كرده اند (گاهی با موفقیت) وارد این نوع روابط شوند،
به عنوان مثال با گرفنت پول کمپاین از احزاب سیاسی ،اما پس از آن از پیوسنت به این حزب خودداری كرده اند .51با این حال ،در
کشوری که اکرث احزاب در خشونت جنگ داخلی دست داشته اند و اکرثیت نامزدهای انتخابات علی رغم رابطه طوالنی مدت حزبی،
مستقل ثبت نام می کنند ،حتی شایعه وابستگی به احزاب سیاسی می تواند عواقب منفی داشته باشد .همچنان ،وقتی موضوع تصمیم
گیری است ،روابط مانع اصلی فراروی مشارکت سیاسی حقیقی است.
وابستگی مالی

هامنند مساله روابط ،وابستگی مالی به افراد با نفوذ ،احزاب یا رصف ًا مردان در یک خانوار ،بر توانایی زنان برای مشارکت معنادار تأثیر
بسزایی دارد ،به ویژه وقتی حتی مصارف کوچک ،مثال برای سفر ،باید درخواست شود ولی پرداخت آن حتمی نباشد:
زنان بسیاری اند که معاش دارند اما بدون اجازه شوهران شان منی توانند از پول استفاده کنند و زنانی که به درآمد شوهرشان
متکی اند ،قبل از خرج پول نیاز به اجازه دارند .دلیل این امر آن است که مردان در جامعه نان آور هستند و زنان برای هیچ
کاری به پول احتیاج ندارند.52
در شهرها ،زنان بی سوادی که فاقد آزادی مالی اند ،هنوز تحت تأثیر افرادی اند که خوراک آن ها را تامین می کنند .بنا بر
این ،آنها منی توانند برای خود تصمیم بگیرند .اما زنان تحصیل کرده در شهرها در حال مستقل شدن اند  ...به عنوان مثال،
وقتی یک خانم تحصیل کرده به یک سازمان می پیوندد و رشوع به کار می کند ،معاش دریافت می کند  ...و این معاش
به حساب بانکی شخصی وی منتقل می شود .این بدان معنی است که تنها خود وی به حساب و پول اش دسرتسی دارد.53
46

مصاحبه ،ننگرهار 15062019 -

47

مصاحبه ،بامیان 25072019 -

48

مصاحبه ،بلخ 03072019 -

49

مصاحبه ،بلخ 08072019 -

50

مصاحبه ،بلخ 08072019 -

51

وردزورث ،موضوع جالب توجه۲۱ ،

52

مصاحبه ،ننگرهار 24062019 -

53

مصاحبه ،بلخ 08072019 -

13

AREU

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

2019

صادقانه بگویم ،اکرث زنان بدون اجازه شوهر شان صالحیت خرج کردن پول را ندارند  ...من زنی را می شناسم که معاش
دارد اما منی تواند آن را خرج کند ،زیرا بزرگان خانواده اش پول او را می گیرند و به او اجازه منی دهند آن را خرج کند.
شوهرش می گوید همین قدر که به او اجازه می دهد کار کند كافی است و معاش باید برای خانواده مرصف شود.54
زنان از نظر مالی مستقل نیستند .آنها هیچ ملکی ندارند .زن در مرصف کردن آزاد نیست و مجبور است از خانواده خرس یا
خانواده خود اجازه بگیرد.55

هرچند زنان ،به خصوص در شهرها ،می توانند حساب بانکی داشته باشند و دارند ،استقالل کامل مالی آنها بسیار نادر است .عالوه بر
این ،اگرچه مالکیت و وراثت اموال برای زنان قانونی است ،این مساله نیز به ندرت دیده می شود .چنانچه یکی دیگر از تحقیقات اخیر
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نشان داد ،دسرتسی به پول نقد از طریق قرضه غیررسمی ،به شکل قرضه گرفنت از دوکانداران محلی،
خانواده یا سایر روستاییان نیز به شدت جنسیتی است و دسرتسی زنان به این نوع قرضه ها محدود است؛ حتی زمانی که زنان از سوی
شوهران شان اجازه گرفنت قرضه دارند ،مسئولیت بازپرداخت قرضه بر عهده شوهر است ،نه خود زنان .56گذشته از این ،اختالفات در
بین خانواده ها درمورد میزان استقالل مالی زنان بر حسب نگرش اعضای خانواده و موقعیت خانه آنها ،بسیار متفاوت است.

اگر خانه در نزدیکی یک فروشگاه محلی یا بازار واقع شده باشد ،توجی ِه دادن نقش تهیه مواد غذایی و اجناس خانگی به دخرتان و
همرسان ،بسیار آسان تر از آن است که اگر دوکان ها دورتر از خانه باشد (و مستلزم طی راه طوالنی تر باشد که مثال باعث جلب توجه
ناخواسته مردان شود) .یک استاد پوهنتون مرد در ننگرهار توضیح داد که خرید مواد غذایی در خانواده اش وظیفه او است رصفا به این
خاطر که وی در منطقه ای نزدیک بازار کار می کند .57تهیه مواد غذایی و سایر کاالها متضمن مسئولیت مرصف و تصمیم گیری است،
و اگرچه محل زندگی خانواده های شهری احتامال به دوکان ها نزدیک اند ،این موضوع فقط یک شکاف شهری/روستایی نیست بلکه
به وضوح به رویکردهای خانواده ها نسبت به نقش زنان و دخرتان بستگی دارد.
جامعه پذیری جنسیتی در خانوار/خانواده
اکرث پاسخ دهندگان در جریان این تحقیق نداشنت قدرت تصمیم گیری زنان در محل کار را به نوع رفتار با آنها در خانه از سن جوانی
نسبت دادند .رویه رایج پدربومی ( )patrilocalیعنی فرستادن زنان برای زندگی در کنار خانواده شوهرشان پس از ازدواج ،غالب ًا منجر به
ترجیح فرزند پرس می شود و این دیدگاه شکل می گیرد که خرچ کردن منابع روی دخرتان چندان رضوری نیست .در نتیجه ،این رویه
سبب می شود آموزش پرسان نسبت به دخرتان اولویت یابد و پرسان ترغیب می شوند در تصمیم گیری های خانوادگی رشیک شوند ،در
حالی که به دخرتان آموزش داده می شود مطیع باشند .چنانچه یکی از پاسخ دهندگان در ننگرهار توضیح داد،
از لحاظ رفتاری ،این مساله از درون خانواده ها رشوع می شود .خانواده ها ترجیح می دهند همه فرصت ها و شانس ها را
برای پرسان بدهند تا دخرتان .خانواده ها فکر می کنند پرسان آنها مال خودشان اند و دخرتان بیگانه اند ،برای خانواده های
دیگر اند (زیرا ازدواج می کنند) .چنین موانعی باعث عقب ماندگی زنان می شود.58
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اه هتفای

به همین ترتیب ،بسیاری از پاسخ دهندگان احساس اعتامد به نفس مردان را که ظاهرا ذاتی پنداشته می شود به نحوهی برخورد با
پرسان جوان در خانه نسبت می دهند" :مردان دل و جرات دارند و این قدرت را از آغاز کودکی به دست می آورند .این مساله در خانواده
ما واضح است ،ما به پرسان اهمیت می دهیم و سعی می کنیم ظرفیت آنها را تقویت کنیم ،اما دخرتان را نادیده می گیریم 59".پاسخ
دهندگان ،پس از بحث دوران کودکی ،در مورد انواع مختلف موانع خانوارها فراروی توانایی زنان در مشارکت در تصمیم گیری در خانه و
محل کار ،صحبت کردند ،از جمله مشکل زنان در ترک اجباری شغل شان پس از ازدواج در صورت عدم موافقت خانواده با کار زن؛ زنان
مجبورند شغل خود را از اقارب دورتر خود پنهان نگه دارند؛ زنان همیشه از طریق نسبت شان با خانواده شناخته می شوند ،نه به عنوان
افراد مستقل؛ زنان منی توانند برای رشکت در کورس تا دیرهنگام خارج از خانه مبانند؛ و اقارب دورتر شوهرانی را که به همرسشان اجازه
میدهند برای کار از خانه خارج شوند ،آدم های ضعیف می دانند .اما ،باز هم ،شدت این موانع در خانواده های مختلف متفاوت است و
اکرث پاسخ دهندگانی که ما با آنها صحبت کردیم ،تجربیات خود  -از داشنت پشتیبانی نسبتا خوب (اما نه همیشه) همرس ،برادر شوهر
و وابستگان دورتر  -را استثنا می دانستند .در چنین مواردی ،خانواده ها نه تنها مانع نبوده بلکه در پیرشفت زنان کمک کرده اند .این
موضوع در بخش  4.3مفصل تر بحث شده است.
فقدان سیاست میانهگرا
موانعی که در باال بررسی شد ،دارای مبانی ریشه ای است ،از قبیل روندهای سیاسی کالن تری مانند فقدان سیاست میانهگرا و تلقی
جدید از پذیرفته نشدن کامل پدیده دموکراسی و نظام و فرهنگ سیاسی.60
یکی از پاسخ دهندگان در والیت بلخ ،از گرایش کنونی به اتخاذ مواضع افراطی سیاسی صحبت کرد ،گرایشی که در آن سخن عقالنی
و معتدل در باره موضوعات بحث برانگیز ،از جمله سهم گیری زنان در تصمیم گیری ،ناآشنا و غیر معمول است" :در جامعه ای مانند
افغانستان که بیشرت امور به سمت افراط و تفریط کشیده می شود ،اعتدال برای اکرث مردم چیزی تعریف نشده است .بحث در مورد
مشارکت زنان در چنین جامعه ای دشوار است 61".در اینجا ،پاسخ دهنده به نبود سیاست میانهگرا در افغانستان اشاره می کند و می گوید
حقوق زنان یا به رژیم کمونیستی دهه های  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰نسبت داده می شود و یا به ارزش های لیربال غربی که از سال  2001به
بعد تحمیل شده است اما در هر صورت ،آن را مخالف فرهنگ اسالمی افغانستان می دانند .پاسخ دهنده دیگری از بلخ در مورد شکاف
بین جامعه مدنی و سیاست سخن گفت که به فقدان زمینه مشرتک منجر می شود .62عالوه بر این ،رشد تازه رسانه های اجتامعی و
مواضع افراطی تر افرادی که می توانند به صورت ناشناس مطلب منترش کنند و نیاز به ارائه شواهد برای استدالل شان ندارند ،می تواند
به نابودی فضای معتدلبرای بحث بینجامد.
خشونت جنسیتی علیه زنان :روایت ناامنی ،محدودیت گشت و گذار و تهدیدهای فیزیکی

روایت فراگیری که تقریب ًا در هر مصاحبه وجود داشت این بود که ناامنی ،حرکت زنان در خارج از خانه را محدود می سازد:

افرادی هستند که زنان را قبل از درخواست شغل دلرسد می کنند ،عمدت ًا با مطرح کردن تهدید امنیتی  -به آنها گفته می شود
که اگر وظیفه را به دست آورند ،باید به جاهای ناامن سفر کنند .اما این درست نیست  -اگر جایی ناامن باشد ،مردان هم
نباید آنجا سفر کند.63

معاونین ریاست معارف باید زن باشند ،اما برخی از افراد ،با تظاهر به دوستی ،به زنانی كه متقاضی این بست ها بودند ،گفتند
انجام این كار برای خانمها دشوار خواهد بود ،زیرا آنها مجبور خواهند بود به همه ولسوالی های امن و ناامن سفر كنند .این
افراد به نوعی زنان را وحشت زده ساخته و از ارائه درخواست دلرسد کردند .اکنون می بینیم که معاون ریاست مرد است و
هنوز به هیچ یک از ولسوالی ها نرفته است.64
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مسائل امنیتی و حمالت انتحاری وضعیت را برای زنان دشوار می سازد و از طرف دیگر ،دولت به درستی از زنان پشتیبانی منی کند.
به کاندیداهای زنی که در کابل اعرتاض راه اندازی کردند نگاه کنید ،دولت با جعل داستانی مبنی بر ورود یک مبب گذار انتحاری به
منطقه ،آنها را از منطقه دور کرد .این زنان حدود  9ماه در آنجا بودند و هیچ یک از مقامات عالی رتبه به قضایای آنها رسیدگی نکردند65.
روشن است که تاثیر ناامنی در افغانستان بر زن و مرد متفاوت است ،اما این مساله بیشرت به عدم حاکمیت قانون ،فرهنگ معافیت تجاوز
جنسی و دیگر اشکال خشونت علیه زنان و تأکید گسرتده اجتامعی بر خصوصیت جنسی زنان مربوط است ،تا خطر جسمی واقعی ناشی
از مببهای انتحاری و سایر انواع حمالت شورشیان که زنان و مردان را به طور یکسان هدف قرار می دهد .موضوع دیگری که مصاحبه
ها روشن می سازد این است که ناامنی دقیق ًا به هامن شیوه ای که از سوی صاحبان قدرت به صورت اسرتاتیژیک به عنوان روایتی برای
جلوگیری از نظارت بر انتخابات استفاده می شود ،از سوی خانواده ها ،آمرین و حتی حکومت به مثابه یک اسرتاتیژی استفاده می شود
تا از پیرشفت زنان جلوگیری کنند .بدین ترتیب ،این امر خشونت جنسیتی علیه زنان است.
این روش با خشونت شایع جسمی علیه زنان در فضاهای عمومی و خصوصی در رسارس افغانستان پیوند دارد ،و در بیشرت موارد ،با
معافیت از مجازات با آن برخورد می شود که در نتیجه به یک عامل بازدارنده جدی در برابر مشارکت در زندگی عمومی تبدیل می شود:
خشونت هنوز اتفاق می افتد .فرخنده سوزانده و کشته شد ،زنان مورد تجاوز قرار گرفتند  -چه کسی این کار را کرد؟ طالبان؟ نه ،این کار
توسط افراد همین جامعه صورت گرفت .تا زمانی که این مسائل را حل نکنیم ،هیچگاهی صلح نخواهیم داشت66.
پاسخ دهندگان در بامیان در مورد رضب و شتم نامزدهای زن در انتخابات در مالء عام و آزار و اذیت گسرتده جنسی و ارعاب آنها در
محیط کار سخن گفتند .راه حل اندکی برای مشکل وجود دارد ،67و حتی در مورد بدرفتاری خانگی این وضعیت بدتر است .در مورد
بدرفتاری خانگی ،زنان خطر گزارش دهی آن (مثال ،طرد شدگی اجتامعی ،و از دست دادن خانه و/یا رسپرستی کودکان) را به مراتب
بدتر از رنج جسمی ناشی از تجربه سوء رفتار در خانه می دانند68.
واضح است که این نوع تجربیات اگر نتواند توانایی و متایل زنان برای مشارکت در هر نوع تصمیم گیری را نابود کند ،می تواند مانع
جدی در برابر آن باشد .البته باید یادآوری کرد که زنان حتی بعد از تجربه خشونت شدید و حتی با ادامه تهدید آن خشونت ،بیش از هر
زمان دیگری در تاریخ افغانستان در زندگی عمومی نقش دارند و با کسانی که آنها را تهدید به سکوت می کنند ،به مبارزه برخاسته اند .در
حقیقت ،این توصیف که همه زنان افغان رنج دیده اند و کلیه مردان افغان به زنان رنج داده اند ،بیان نادرستی است و واقعیتی را که زنان
پس از دهه ها بدرفتاری تحت حاکمیت مجاهدین و طالبان ،اراده کردند و توانستند در  ۲۰۰۱در روند بن رشکت کنند و برای انتخابات
ریاست جمهوری و پارملانی در  2004و  2005رقابت کنند ،نادیده می گیرد.

 4. 2.تاثیر میکانیزم های رسمی بر تصمیم گیری زنان

پس از بیان مخترص موانع مشارکت زنان بر اساس نظرات پاسخ دهندگان در بخش  ،۴.۱اکنون این گزارش به بررسی میکانیزم های
رسمی و غیر رسمی می پردازد که به گفتهی زنان در غلبه بر این موانع به آنها کمک کرده است .این بخش سه جنبه مهم مشاركت رسمی
زنان در حوزه عمومی را در بر می گیرد كه همه آنها در طی  15سال گذشته از توجه و بودجه عظیمی از سوی دولت و دست اندرکاران
بین املللی برخوردار شده است :انتخابات ،مشاغل بخش دولتی و معارف.
انتخابات
این بخش به بررسی این موضوع می پردازد که میکانیزم رسمی مشارکت انتخاباتی برای زنان (یا حتی فقط امکان آن)( ،اگر مؤثر است)
چه تاثیری بر نفوذ زنان در تصمیم گیری در انتخاباتها و سایر زمینه های زندگی دارد ،و نیز اینکه آیا این تأثیرگذاری در فاصله بین
انتخابات همچنان ادامه می یابد یا خیر.
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در طول  15سال گذشته ،انتخابات دوباره به یک ویژگی منظم و برجسته در سپهر سیاسی افغانستان بدل شده است ،زنان و مردان را
در مناطق روستایی و شهری به پای صندوق های رأی کشانده است ،اگرچه ناامنی فزاینده ،رسخوردگی و تقلب باعث شده است سطح
مشارکت مردم کاهش یابد .مشارکت زنان در این انتخابات ها به دالیل متعدد برای کنشگران مختلف جالب توجه بوده است؛ از نظر
برخی ناظران ،مشارکت زنان به عنوان واسطهای برای پیرشفت افغانستان به سوی رویه های مطلوب دموکراتیک بین املللی تلقی می
شود ،در حالی که برای برخی دیگر ،نشانهی تقلب باالقوه انتخاباتی در مکانهایی است که حضور ظاهر ًا گسرتده رأی دهندگان زن با
هنجارهای محافظه کارانه که عموم ًا زنان را از رای دهی دور نگه می دارد ،مطابقت ندارد .با این وجود ،واضح است که تأکید بر مشارکت
زنان در انتخابات ،بر وضعیت آنها به عنوان شهروندان افغانستان تاثیر گذاشته است.
همه پاسخ دهندگان این مطالعه در چهار والیت ،در مورد مزایای منادین حق رأی زنان صحبت کردند ،و بسیاری از آنها به رسمیت
شناخته شدن حق رای زنان در قانون اساسی افغانستان اشاره کردند .با این حال ،اکرث پاسخ دهندگان ،این اظهارات اولیه را با مقیداتی
واضح ساختند ،به عنوان مثال ،بیان داشتند که عموم رای دهندگان زن در انتخاب کاندیداها عمال از حق گزینش ناچیزی برخوردار اند.
گرچه به لحاظ نظری رأی رسی است ،زنان می ترسند که اگر به شخص دیگری به جز کاندیدی که بستگان مرد انتخاب کرده اند رأی
دهند ،مردم متوجه خواهند شد:
در انتخابات ،این تصمیم زنان نیست که به چه کسی رای دهند ،تصمیم از سوی مردان آنها گرفته می شود .زنان به آگاهی بیشرتی
احتیاج دارند تا بدانند که حق دارند به شخصی رای بدهند که خودشان می پسندند و اینکه در مرکز رای گیری هیچ کس منی تواند آنها
را ببیند .آنها احساس ترس می كنند و تصور می كنند كه در صورت رأی دادن به شخص دیگری ،مردان از آن آگاه خواهند شد .من در
این باره با زنان زیادی صحبت کرده ام و فهمیدم که چقدر آنها هراس داشتند69.
این حق اساسی زن است که در انتخابات رشکت کند و رأی دهد .با این حال وضعیت در جامعه ما متفاوت است .ما در انتخابات
محدودیت های زیادی برای زنان داریم .به عنوان مثال ،هنگامی که یک زن می خواهد رأی بدهد ،نیاز دارد از شوهر ،برادر و پدرش
اجازه بگیرد .او منی تواند به تنهایی این تصمیم را بگیرد .خانوارهایی وجود دارند که زنان در آن به اجازه احتیاج ندارند اما به طور کلی،
زنان در مناطق روستایی و شهری بسیار مقید هستند  ...بسیاری از اوقات همکارانم با همین وضعیت روبرو اند .همکارانم می خواستند
به نفع یک نامزد رای دهند اما خانواده های آنها می خواستند آنها به شخص دیگری رای دهند .وضعیت زنان تحصیل کرده و بی سواد
از این نظر یکسان است ،تنها قضیهی انتخابات نیست بلکه در سایر موضوعات اجتامعی نیز چنین است70.
زنان قادر به تصمیم گیری نیستند .هامنطور که در انتخابات قبلی دیدیم ،زنان زیادی رشکت کردند اما هنگام رأی دادن مستقل نبودند.

71

مشارکت زنان به عنوان رأی دهنده بسیار مشهود بود اما مردساالری هنوز تأثیراتی دارد  ...به عنوان مثال ،حدود  52درصد زنان در رأی
دهی رشکت کردند اما به نامزدهای مورد نظر مردان [ترجیح ًا ،معموال مرد] رأی دادند  ...به خاطری که مردان قدرت و صالحیت بیشرتی
دارند و به زنان دیکته کردند باید به نامزدهای مورد نظر آنها رأی دهند ،و زنان حرف مردانشان را می پذیرند .فکر می کنم زنان در مورد
نامزدهای زن به آگاهی بیشرتی احتیاج دارند  ....آیا در مورد آن رأی دهنده زنی که به نامزد زن رأی داد ،شنیده اید؟  ...قبل از روز
انتخابات ،شوهرش به او گفته بود به کاندید مردی رأی دهد که او انتخاب کرده است ،زن موافقت کرد اما وقتی پای صندوق رأی رسید
تصمیم گرفت به یک زن رای دهد .وقتی این زن و شوهر از مرکز رای گیری بیرون آمدند ،مرد از همرسش سوال کرد به چه کسی رای
داده است و او به مرد گفت که به یک زن رای داده است ،مرد او را در مالء عام به شدت لت و کوب کرد و مجبور ساخت خانه را ترک
کند .زن مجبور شد به ریاست امور زنان برود و به كمك كمیسیون حقوق برش در خانه امن زندگی کند72.
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چند نکته در اینجا و سایر مصاحبه ها و بحث ها وجود دارد .اول ،در حالی که افزایش مشارکت زنان یک ادعای منادین مهم برای
حضور در عرصه های عمومی و سیاسی است ،اما نشانه ای از تصمیم گیری قوی تر در انتخاب مستقالنه یک نامزد نیست  -و در واقع
ممکن است اجازه رأی دهی مرشوط به رأی دادن به نامزد منتخب شوهر یا پدر باشد ،و زنان در صورت نافرمانی با تهدید به خشونت و
حتی از دست دادن احتاملی خانه و معیشت مواجه شوند .با این حال ،انتخاب نامزد ،اگر فرضا واقعا فردی و مستقالنه انجام شود ،در
افغانستان یک عمل بسیار نادر است ،زیرا مردان نیز پس از بحث و گفتگوهای زیاد با خانواده و گروه های مردمی کالن تر که عمدتا،
اما نه همیشه ،مرد هستند ،انتخاب می کنند که به چه کسی رای دهند .73آنگاه ،موضوع به زنان ارتباط می گیرد ،زنانی که در عرصه های
تصمیم گیری جمعی  -اجتامعات خانوادگی ،شوراهای محلی و غیره  -فضای بیشرتی را در اختیار گرفته اند .دقیقا به همین سطح ،اگر
نه بیشرت ،زنان نیازمند اعتامد به نفس بیشرت و توانایی عملی در انتخاب مستقالنه كاندید در غرفه رایدهی اند.
مفروضات مربوط به ارتباط بین نامزدهای زن و رای دهنده های زن دارای مشکالتی است .کاندیداهای زن از دسرتسی به شبکه های
وسیع اجتامعی که مردان در اختیار دارند ،مثال از طریق مشارکت در شوراهای محل یا از طریق کار ،مکاتب شبانه یا مسجد محلی،
محروم اند .عموم زنان نسبت به همتایان مرد شان دسرتسی محدودتری به منابع مالی دارند ،هامنطور که یکی از منایندگان پارملان
توضیح داد« :وقتی مردی بخواهد در انتخابات رقابت کند ،انواع منابع مالی دارد و همیشه می تواند زمین خود را برای تامین پول
بیشرت بفروشد .اما در جامعه ما ،زنان منی توانند زمین یا دارایی های مالی دیگری در اختیار داشته باشند 74».این بدان معنی است
که کاندیدهای زن مجبور اند در مورد اینکه فعالیتهای انتخاباتی خود را روی چه کسانی و کجا متمرکز سازند ،گزینشی عمل کنند و
غالب ًا مردان را هدف قرار می دهند زیرا به هر حال مردان مشخص می کنند زنان به چه کسی رأی دهند .در نتیجه ،مبارزات انتخاباتی
نامزدهای زن لزوم ًا به سهیم سازی بیشرت زنان در فرایندهای تصمیم گیری کمک منی کند .هامنطور که یکی از پاسخ دهندگان در
بامیان خاطرنشان کرد« :هیچ رابطه و آشنایی بین زنان وجود ندارد»75؛ به دلیل همین امر ،مبارزات انتخاباتی زنان تحولی در قدرت
تصمیم گیری زنان در کشور ایجاد نکرده است .عالوه بر این ،اگر این نامزدهای زن انتخاب هم شوند ،ارتباط بسیار اندکی با زنان رای
دهنده در حوزه انتخاباتی خود دارند.
رسانجام ،حتی اگر زنان بر تصامیم خانوادگی در انتخاب نامزد نفوذ داشته باشند یا در اعرتاض به تصمیامت خانواده در زمینه رأی دهی
اعتامد به نفس بیشرتی داشته باشند ،نباید تصور کرد که آنها لزوم ًا به یک زن رأی می دهند .هامنطور که پاسخ دهندگان زیر توضیح دادند،
نامزدان زن [دقیقا مثل مردان]  ...همیشه چیزهایی را وعده می دهند که منی توانند انجام دهند .مردم را جمع می کنند ...
و به آنها چیزهای زیادی قول می دهند ،و حتی برخی از آنها برای زنان چادر توزیع کردند ،اما وقتی در انتخابات پیروز می
شوند ،ارتباط خود را با مردم کام ً
ال قطع می کنند.76

رأی دهندگان ،زنانی اند که در زمان انتخابات و در روز انتخابات به آنها توجه می شود ،پس از آن ،هیچ کس منی داند که وضعیت شان
چطور است و چگونه زندگی می کنند ،به خصوص کاندیداها  -کسانی که برنده انتخابات می شوند ،هرگز پشت رس شان نگاه منی کنند
که ببینند رای دهندگان چگونه اند77.
صادقانه بگویم ،در انتخابات گذشته ،زنان با عالقه کامل رشکت کردند ،اما مشکل این بود که بودجه تبلیغاتی کاندیدهای زن بسیار
محدود بود .من تا به حال نشنیده ام که یک زن پولدار از دیگر کاندیدای زن حامیت کند  ...به خاطری که نامزدهای زن هیچ حامی
[ثرومتند] نداشتند تا از مبارزات انتخاباتی شان حامیت کنند و نان چاشت و تنقالت تهیه کنند ،زنان کمپاین های خوبی نداشتند و اکرث
مردم عالقمند آنان نبودند78

73

این که آیا مردان نیز به خاطر انتخاب رای در معرض هامن تهدیدها یا اعامل خشونت آمیز هستند یا خیر ،مستقیام از مجموعه داده های این مطالعه مشخص منی شود و نیازمند یک تحقیق دیگر است.

 74مصاحبه ،کابل  .28052019 -بر اساس قانون اساسی سال  ،2004زنان در بخش ملکیت و وراثت از عین حقوق مردان برخوردار اند ،اما از آنجایی که حدود  90درصد از حقوق زمین در افغانستان از
طریق شوراهای عرفی یا قبیله ای تصمیم گیری می شود ،تعداد بسیار اندکی از زنان به زمین دسرتسی دارند و ملزم اند هر گونه دارایی ارثی خویش را برای اظهار وفاداری و در ازای محافظت ،به اعضای
مرد خانواده واگذار کند .گیل زمیچ لیمن و بیکی آلن ،اصالح حقوق مالکیت زنان در افغانستان ،شورای روابط خارجی 5 ،سپتامرب  .2017در لینک زیر قابل دسرتس است:
https://www.cfr.org/blog/reforming-womens-property-rights-afghanistan
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کاندیداهای زن به طور معمول پول کم ،نفوذ محدود و امکانات امنیتی اندک دارند ،به این معنی که توانایی و متایل آنها برای بازدید از
مردم پس از انتخاب شدن ،حتی از کاندیداهای مرد کمتر است .زنان رأی دهنده انگیزه کمی برای رأی دادن به نامزدهای زن دارند،
مگر اینکه پیوند خانوادگی محکمی با یک کاندیدا داشته باشند.
خالصه ،حق رأی و کاندیداتوری زنان در انتخابات ،در به چالش کشیدن مردساالری آشکار در نهادهای رسمی دولتی افغانستان نقش
منادین قوی دارد ،نقشی که توانایی آن در شکل دهی فضای مورد نیاز برای زنان در حوزه عمومی ،نباید دست کم گرفته شود .درست
هامنند سایر ساختارهای اجتامعی (مثال ،تصمیم گیری از طریق اجامع ،و تهدید به خشونت به عنوان ابزاری برای مبارزات انتخاباتی)
بر چگونگی وقوع انتخابات در افغانستان تأثیر می گذارد ،با این حال ،هنجارهای مردساالرانهای که در این ساختار ها نهادینه شده از
تبدیل شدن انتخابات به نهادهای تغییر رادیکال به نفع زنان ،جلوگیری می کند.
افزایش شامر زنان در سکتور عامه
پاسخ دهندگان در جریان مصاحبه ها و بحث های گروهی به تغییرات چشمگیر به نفع زنان در بخش دولتی از زمان انتخابات  2014و
آغاز به کار حکومت وحدت ملی اشاره کردند ،مانند الزامی سازی و تعیین اهداف برای افزایش شامر زنان در دفاتر دولتی .دیدگاه های
پاسخ دهندگان در مورد تأثیر این الزامات بر تصمیم گیری زنان مختلف است ،و بیشرت پاسخ دهندگان در عین حامیت از این اقدامات
نسبت به افزایش مسئولیت های زنان بدون داشنت قدرت و صالحیت الزم برای تصمیم گیری اظهار نگرانی کردند .چنانچه یکی از پاسخ
دهندگان در ننگرهار توضیح داد« ،در اینجا ،من آن را می بینم ،زنان مسوولیت ها و وظایف زیادی دارند ،اما در همه سطوح از صالحیت
اندکی برای تصمیم گیری برخوردار اند 79».برخی دیگر از پاسخ دهندگان در مورد قطع ارتباط کابل و والیات صحبت کردند و گفتند
وزارتخانه های ذیربط در کابل دستور می دهند تعداد بیشرت کارمندان زن استخدام شوند اما دفاتر والیتی این دستورات را نادیده می
گیرند .80با توجه به نکات فوق ،دو روند ( )trendواضح در داده های جمع آوری شده دیده می شود :اول ،حامیت وسیع پاسخ دهندگان از
مشارکت زنان در همه سطوح مقام های دولتی ،حتی حضور ساده آنها در آن دفاتر ،علی رغم تردید در تاثیر گذاری آنها بر پالیسی سازی؛
دوم ،تأكید روشن بر اهمیت پشتیبانی آمرین و همكاران در تقویت فرصت ها و صالحیت تصمیم گیری برای زنان.
زنان در جریان مصاحبه ها و بحث های گروهی بارها بر اهمیت استخدام بیشرت زنان در ادارات دولتی تأکید کردند .یک زن که در ریاست
معارف ننگرهار مشغول به کار است ،تجربه خودش را به عنوان مثال بیان کرد:
وقتی به این اداره پیوستم ،تنها یک زن بود و آن من بودم .کارمندان مرد رفتار خوبی با من نداشتند .برایم مشکالت ایجاد می کردند،
مثال ،اگر اندکی دیر به دفرت می آمدم ،در ورق حارضی ،مرا غایب می نوشتند .من حتی با وجود اینکه برای یک بخش جداگانه (نظارت
و ارزیابی) کار می کردم اتاق جداگانه ای نداشتم .مجبور بودم در یک اتاق مشرتک با کارمندان مرد کار کنم و آنها منی خواستند من در
آن اتاق باشم ،از من خواستند در جایی دیگر بنشینم .این وضعیت برای مدت طوالنی ادامه پیدا کرد .بعدا ،مدیر جدیدی به این بخش
پیوست و برای ما این اتاق جداگانه را داد و اکنون در کل اداره ،ما هشت زن و هشت مرد هستیم .من اکنون رئیس بخش نظارت در
شهر جالل آباد هستم  ...درخواست کردم مدیر جدید خانم های بیشرتی را استخدام کند ،او از من حامیت کرد و بر اساس تصمیم من،
به من اجازه داد کارمندان جدید زن در این بخش استخدام کنم .همه زنهای اینجا توسط من استخدام شدند81.
هرچند مهم است کاستی های مترکز محض بر اعداد را درک کنیم ،در این مورد ،حضور زنان بیشرت در یک دفرت محیطی را ایجاد کرد که
زمینه اجرای بهرت وظایف و پیرشفت شغلی قابل توجهی را فراهم کرد ،پیرشفتی که متضمن صالحیت استخدام زنان دیگر است .عالوه
بر این ،داشنت یک اتاق جداگانه – با این توجیه که تعداد بیشرتی از کارمندان زن از آن استفاده کنند  -زمینه آزار و اذیت را کاهش داد.
پاسخ دهنده دیگری از ننگرهار با تأکید بر این نکته ،اهمیت مالحظات عملی برای کارمندان زن را چنین بیان کرد:
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به عنوان مثال ،وقتی یک زن در یک دفرت و در یک اتاق مشرتک با مردان کار می کند ،مردان اخالق اسالمی را رعایت منی کنند
و شلوار خود را جلوی زنان باال می کشند یا در گفتگو با همدیگر کلامت نامناسب استفاده می کنند  ...در چنین رشایطی اگر کسی از
اعضای خانواده آن زن وارد اتاق شود ،اجازه نخواهند داد وی به کار در آن اداره ادامه دهد  ...همچنان ،در بیشرت دفاتر دستشویی
های جداگانه برای زنان وجود ندارد  ...ادارات دولتی باید این موارد را در نظر بگیرند و محیط کار بهرتی برای زنان ایجاد کنند82.
این مثالها ماهیت بههمپیوسته حضور فیزیکی زنان بیشرت در یک دفرت ،نگه داشنت آنها در آن ادارات از طریق ایجاد محیطهای کاری
مناسب و توانایی زنان برای تأثیرگذاری بر تصمیامت مرتبط ،را نشان می دهد .به عبارت دیگر ،این مثالها نشانگر تناسب بین حضور
بیشرت زن در محل کار ،کار مفید و کاهش آزار جنسی است.
حکومت افغانستان برای افزایش شامر زنان شاغل در خدمات ملکی (از طریق پالیسی سال  ۲۰۱۸افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی) ،83و
مبارزه با آزار و اذیت جنسی (از طریق قانون سال  ۲۰۱۶منع آزار و اذیت زنان) گام هایی را برداشته است .این قوانین با هم سعی می کنند محیط
کار را برای کار مؤثر کارمندان زن ایمن تر و مساعد تر بسازند .با این حال ،این تحقیق در سال  2019انجام شد و هیچ یک از پاسخ دهندگان
در چهار والیت از این قوانین نام نربدند که نشان می دهد اقدامات بیشرتی برای افزایش آگاهی در این مورد نیاز است .عالوه بر این ،سیاست
افزایش مشارکت زنان ،هیچ مکانیزم مشخصی را ارائه منی دهد که از طریق آن بتوان ادارات دولتی را بخاطر عدم رعایت مقررات قضاوت یا
مجازات کرد ،و قانون منع آزار و اذیت زنان مجازات های خفیفی را برای مجرمین تعیین کرده است اما مسل ً
ام به اندازه کافی بازدارنده نیست.
واضح است كه در مثال اول كه در باال ذکر شد ،آنچه مهم است نگرش مدیر جدید است كه به درخواستهای این پاسخ دهنده برای تغییر
گوش داد ،یك اتاق جداگانه تهیه کرد و به او اختیار داد برای استخدام كارمندان جدید زن اقدام كند .باز هم ،در جریان مصاحبه ها و بحث
ها ،پاسخ دهندگان بر اهمیت پشتیبانی آمرین تأکید کردند .اینها افرادی اند که صالحیت تصمیم گیری زنان را تسهیل و از آن دفاع می کنند:
من در هنگام تصمیم گیری با هیچ مشکلی روبرو نشده ام ،به خاطری که آمرین من و شهردار از من حامیت می کنند .پشتیبانی آمرین
من بسیار مهم است84.
آمرین باید به زنان فرصت دهند تصمیم گیران خوبی شوند .زنان توانایی تصمیم گیری را دارند اما چون زن هستند ،آمرین شان این
فرصت را به آنها منی دهد .اگر زنان شانس تصمیم گیری داشته باشند ،تصامیم بسیار خوبی می گیرند85.
قبل از اینکه والی جدید به اینجا بیاید ،تعداد زنان در ادارات دولتی بسیار اندک بود .وقتی او به اینجا آمد ،ما با او صحبت کردیم و به او
گفتیم که زنان باید در دفاتر دولتی استخدام شوند .ما به او گفتیم که طبق برنامه ملی عمل [برای زنان در افغانستان] 25 ،تا  35درصد
کارمندان در دفاتر دولتی باید زن باشند .وی پس از جلسه دستور داد متام ادارات دولتی والیتی باید زنان را در بست های خالی استخدام
كنند .اکنون ما در همه این بخش ها کارمند زن داریم86.
[توانایی زنان در تصمیم گیری در محل کار من] بیشرت به مدیران مربوطه و رهربی اداره بستگی دارد .مدیران عالی رتبه باید کارمندان
خود را تشویق کنند و به آنها اجازه دهند مطابق لوایح وظایف و مسئولیت های شان صالحیت داشته باشند .مدیران نباید هیچ یک از
کارمندان خود ،زن یا مرد ،را محدود کنند .اگر مدیران زنان را تشویق نکنند و در جریان تصمیم گیری طرح ها و نظرات آنها را نادیده
بگیرند ،صدای زنان خاموش خواهد شد87.
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پاسخ دهنده آخری که در باال از او نقل قول شد به گرایش عمومی در داخل حکومت و سایر ادارات افغانستان به متمرکز سازی اختیارات
اشاره می کند ،بدین معنی که اکرث تصمیامت در باالترین سطوح اداره اتخاذ می شود و از آنجایی که زنان به ندرت در این سطوح کار
می کنند ،به صورت خودکار از فرایند تصمیم گیری حذف می شوند .با این وجود ،این ساختار می تواند تاثیر دوگانه داشته باشد ،یعنی
زنان می توانند با حامیت کسی که دارای صالحیت است ،از فرصت قابل توجهی برای تأثیرگذاری بر این فرایندها برخوردار شوند .پاسخ
دهندگان به ویژه در بامیان ،بر اهمیت تصدی مقامات عالی از سوی زنان تأکید کردند ،که اغلب به حبیبه رسابی والی بامیان ،اولین
والی زن در افغانستان ،اشاره می کردند.
از آنجایی که خانم رسابی اولین والی زن در والیت بامیان بود ،راه را برای حضور سایر زنان در فعالیت های اجتامعی ،اقتصادی،
فرهنگی و سیاسی باز کرده است .این تجربه مردم را ترغیب کرده است به دخرتان شان اجازه بدهند به مکتب بروند و اکنون اکرث زنان
بامیان می خواهند در دولت یا یک سازمان غیردولتی مقام باالیی داشته باشند88.
هرچند همه زنانی که در مقام های عالی بوده اند قهرمان منافع و نیازهای زنان تلقی منی شوند ،ذکر نام خانم رسابی به عنوان نخستین
والی زن در تاریخ کشور به عنوان منبع غرور و افتخار والیت تلقی می شد و به مثابه یک الگو پذیرفته شده است.
میزان تأکید پاسخ دهندگان بر اشتغال زنان در بخش دولتی در جریان مصاحبه با افراد در سکتور عامه و سازمان های غیر دولتی همسان
بود .این مساله به گونه های مختلف مطرح شد ،از پاسخ دهنده ای در بامیان که در مورد نحوه تغییر هنجارهای اجتامعی از طریق برنامه
های دولتی (قضیه آموزش رانندگی به زنان) 89صحبت کرد ،تا پاسخ دهنده دیگری در بلخ که پالیسی های دولتی را به وضوح باالتر از
سایر میکانیزم های تغییر اجتامعی ارزیابی کرد« :سازمانهای جامعه مدنی می توانند نقش زنان را در جامعه تغییر دهند اما اگر دولت
پالیسی خود را تغییر ندهد ،این کار مؤثر نخواهد بود 90».تأکید بر تغییر به رهربی حکومت ،نشانگر نوعی تقدیس نهاد حکومت است
که مدتها بعد از اشغال شوروی ،هنوز هم وجود دارد ،و وظایف دولتی را به عنوان یک طبقهی متفاوت از سایر وظایف ،مث ً
ال ،کار در
یک سازمان غیردولتی ،دسته بندی می کند .هرچند پاسخ دهندگان از مشکالت زیادی که در ادارات دولتی وجود دارد ،به ویژه فساد،
چشم پوشی نکردند ،مشخص بود که ادارات دولتی را به مثابه سازمان هایی تلقی می کردند که بیشرتین ظرفیت را برای تغییر وضعیت
زنان دارد.
معارف
از زمان حمله امریكا در سال  ،2001دستیابی دخرتان به مکتب از اولویتهای اصلی دولت افغانستان و منابع متویل کننده بوده است.
با این وجود ،سنجش دسرتسی دخرتان به آموزش در افغانستان بسیار دشوار است ،خصوصا به این دلیل که آمار موجود زیر سوال است.
به گفته دیده بان حقوق برش،
یک گزارش دولت افغانستان در سال  2015اعالم کرد که بیش از  8میلیون کودک شامل مکتب است که  39درصد آنها
دخرت بودند .در دسامرب سال  ،2016وزیر معارف اعالم کرد که تعداد واقعی کودکان در مکتب  6میلیون نفر است .در اپریل
سال  ،2017یک مقام وزارت معارف به دیده بان حقوق برش گفت  9.3میلیون کودک به مکتب می روند که  39درصد آنها
دخرت هستند .همه این ارقام به دلیل رویه دولت در شامرش کودک به عنوان کودک مکتبی تا سه سال پس از قطع مکتب،
تورم یافته است.91

عالوه بر این ،دیده بان حقوق برش می گوید منابع کمک کننده دالیل خاص خود را برای متورم سازی آمار دارند و این مساله کاهش
فزاینده حضور کودکان در مکتب در مناطق ناامن در سال های اخیر را نادیده می گیرد.
هرچند تعیین کمیت دشوار است ،آموزش دخرتان یکی از ویژگی های اصلی مشارکت رسمی عمومی زنان است که به باور پاسخ
دهندگان اهمیت حیاتی دارد .آموزش مثل یک تیر جادویی برای رسیدن به موفقیت یا نفوذ نیست اما اولین قدم اساسی برای زنان جهت
تاثیر گذاری بیشرت در خانه و محل کار تلقی می شود ،چنانچه سه زن در یک بحث گروهی در ننگرهار توضیح داد:
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در حال حارض ،سیستم آموزش در سطح ولسوالی بسیار بد است .دولت به سیستم آموزش در ولسوالی ها اولویت منی دهد ،لذا مردم
در سطح ولسوالی ها می فهمند که سیستم آموزشی مناسب وجود ندارد .بنا بر این ،دخرتان شان را به مکتب منی فرستند .اگر ما یک
ال فعال در ولسوالی ها داشته باشیم ،این باعث می شود دروازه مکاتب به روی دخرتان باز شود92.
سیستم آموزشی کام ً
سطح آموزش زنان و دخرتان را باال بربید و [ ...این] می تواند به طور مستقیم در مشارکت آنها در تصمیم گیری ارتباط داشته باشد.

93

خانواده هایی که زنان آنها تحصیل کرده اند ،از معیشت مناسب برخوردار اند ،از فرصت های عالی برای پیرشفت برخوردار اند و جایگاه
زنان در چنین خانواده هایی ستودنی است94.
در محیط کار ،انتقاد از زنان و بی سواد خواندن آنها برای مردان یا زنان مخالف آنها بسیار آسان است .در جامعه ای که بخش زیادی از
جمعیت آن بی سواد است و تعلیم مهم پنداشته می شود ،این نوع رفتار می تواند به اعتبار یک فرد در محیط کار آسیب جدی وارد کند.
از این رو ،داشنت مدرک پوهنتون می تواند یکی از چندین ابزاری باشد که زنان می توانند با استفاده از آن در برابر این اتهامات از خود
دفاع کنند .در واقع ،بدون داشنت مدرک پوهنتون (یا حداقل شهادتنامه لیسه) یافنت شغل در دفاتر دولتی یا سازمان های غیر دولتی
هر روز دشوارتر می شود .انتظار برای داشنت تحصیالت در این مشاغل ،امروزه بسیار باالتر از یک دهه قبل است .طبق گفته یکی از
پاسخ دهندگان 95در بامیان ،برای داشنت بهرتین وظایف ،مدرک ماسرتی الزم است؛ از آنجایی که هیچ پوهنتونی در این والیت آموزش
در سطح ماسرتی ارائه منی دهد ،محصالن باید بتوانند برای دوره تحصیالت ماسرتی به کابل بروند و در آنجا مبانند .باز هم ،این کار
معمو ً
ال برای مردان راحت تر از زنان است.
به باور پاسخ دهندگان ،یکی دیگر از مزایای آموزش ،توانایی زنان تحصیل کرده برای خواندن و/یا آموزش قرآن است که زنان از این
طریق می توانند با استفاده از دانش دینی از اقدامات خود دفاع کنند .جالب است که در طول مصاحبه ها ،پاسخ دهندگان به طور مستمر
آموزش و رشیعت را به هم ربط دادند:
اوال ،زنان باید ظرفیت خود را تقویت و دانش کسب کنند .باید کتاب بخوانند و در مورد سایر کشورهای جهان اطالعات به دست آورند
تا از تالش و مبارزه دیگر زنان آگاه شوند .زنان باید در باره قانون و رشع بدانند .هامن گونه که مردان حق دارند در سیاست و جامعه
فعال باشند ،طبق قانون و رشع ،زنان نیز دارای عین حقوق اند .زنان باید این را بدانند و از این دانش استفاده کنند .نباید به مردان این
فرصت را بدهند که از طرف آنها تصمیم بگیرند96.
این مساله همچنان به عنوان ابزار مهمی تلقی می شود برای رسزنش ،خجالت دادن و تقبیح مردانی که مرتکب آزار و اذیت جنسی در
محل کار شده اند – باز هم ،ابزار قدرمتند دیگری در دفاع از زنان .مدت هاست كه ارائه آموزش و تعالیم دینی از سوی اداراتی مانند
ادارۀ ملل متحد برای زنان در افغانستانبه عنوان ابزار مؤثری برای تقويت توانايي زنان در تأثري گذاري ،به رسمیت شناخته شده است و
اين تحقيق نشان مي دهد كه اين امر واقعاً مي تواند تاثري بسزايي داشته باشد.

 4. 3.تاثیر میکانیزم های غیر رسمی بر تصمیم گیری زنان

عالوه بر میکانیزم های رسمی که پاسخ دهندگان بر اهمیت آن در تصمیم گیری زنان تاکید کردند ،میکانیزم های غیررسمی وجود دارد
که شاید از اهمیت بیشرتی برخوردار باشد و به زنان امکان می دهد از فرصتهای رسمی که در اختیارشان است استفاده کامل کنند.
این میکانیزم ها عبارتند از :ایجاد روابط مسلکی و شبکه های پشتیبانی؛ بودن مردان (و زنان) حامی در خانه و محل کار؛ و مذاکره ،به
ویژه به عنوان ابزاری برای کنرتل مردساالری.
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ایجاد روابط مسلکی و شبکه های پشتیبانی
پاسخ دهندگان در مصاحبه های زیادی در این باره سخن گفتند که چگونه زنان در هر رشایطی در محل کار یا در خانه ،مسئول اثبات
ادعا ( )burden of proofپنداشته می شوند ،یعنی مظنون به بی کفایتی/بی سوادی/بد اخالقی اند مگر اینکه خالف آن را اثبات کنند .در
مورد مردان ،قضیه بر عکس است :مردان می توانند تقریب ًا از هر مسئولیتی بگریزند مگر اینکه کسی آنها را به خاطر ناتوانی در انجام
یک کار فرا بخواند .یکی از ولسوال های زن این موضوع را چنین خالصه کرد" :زن فقط وقتی تصمیم می گیرد که مطمنئ باشد می
تواند آن را اجرا کند ...مردان فقط بر اساس غرور کاذب تصمیم می گیرند و وقتی اشتباه رخ می دهد ،مسئولیت آن را به عهده منی
گیرند 97".این قضیه اغلب در مورد اقلیت های ستمدیده صادق است .اما این بدان معنی نیز هست که زنانی که در اجرای امور بهویژه
در حوزه عمومی ،توامنند ثابت می شوند ،می توانند تأثیر چشمگیری بر این باور عمومی داشته باشند که زنان و مردان دارای شایستگی
ها و ظرفیت های برابر اند – به معنای دقیق کلمه ،چنین زنانی می توانند مناد باشند.
چند نفر از پاسخ دهندگان این مطالعه وضعیت خود را مشابه توصیف کردند و در مورد راه هایی سخن گفتند که روابط مسلکی خود را بر
اساس اعتامد (نه بر اساس خویش خوری/پیوندهای خانوادگی یا رشوت) و ،مهم تر از آن ،خدمات رسانی (که به لحاظ تخنیکی بخشی
از وظایف آنها نیست) ایجاد کرده اند تا نفوذ و احرتام به دست آورند .به طور خاص ،این افراد شامل یک ولسوال زن در والیت بلخ ،یک
مناینده مجلس در کابل و یک رئیس زن ناحیه شهری در مزاررشیف بود .این رئیس ناحیه یکی از  12رئیس ناحیه شهری است که هر
کدام مسئولیت یکی از  12منطقه شهری مربوطه را به عهده دارند و وی تنها زن در میان آنها است:
وقتی این وظیفه را گرفتم ،یکی از معاونین شاروالی به من گفت به جای این وظیفه آمر [منابع برشی] شوم ،زیرا بست آمریت برای من
بهرت است .پرسیدم چرا ،گفت وظیفه رئیس ناحیه برای من مشکل خواهد بود ،ممکن است یک سیل یا حادثه دیگر در نیمه شب رخ
دهد ،چه خواهم کرد؟ من به او گفتم که من همراه خود خانواده دارم که هر زمان مرا همراهی خواهد کرد ،من از تو کمرت نیستم .او
به من خندید و گفت من نخواهم توانست اینجا کار کنم .اما می دانید ،بیش از یک سال گذشته است و همه همکاران من از کار من
راضی اند .نکته این است که اگر من با آگاهی و مهارت و به صورت مسلکی پیش بروم ،موفق می شوم و راه را برای زنان در سایر پست
های مهم هموار خواهیم کرد98.
این پاسخ دهنده در ادامه توضیح داد که چگونه وی نیازهای منطقه خویش را شناسایی کرده و سازمان های غیر دولتی را متقاعد كرده تا
در آسفالت کوچه ها ،برگزاری کورس های حرفه ای برای پرسان ،كالس های کامپیوتر برای دخرتان و تهیه زمین فوتبال برای كودكان
به او كمك كنند .این پاسخ دهنده که دیدگاه های وی توسط چندین مصاحبه شونده دیگر در سایر والیات نیز مطرح شد ،در ادامه بیان
کرد که چگونه تصمیم گیری مؤثر ،احرتام و تطبیق واقعی پروژه ها شدیدا وابسته به نگرش یک زن نسبت به سایر افرادی است که با
آنها کار می کند .یک پاسخ دهنده در کابل که برای یک سازمان بین املللی غیر دولتی کار می کرد مسئول نظارت بر اعامر یک مکتب
دخرتانه در یک ولسوالی بود که مردان آن منطقه مخالف ساخنت مکتب بودند:
ما به آنجا رفتیم و من با آنها بحث کردم ،پذیرفنت یک زن افغان [بر خالف یک زن خارجی] برای آنها آسان بود .خوشبختانه شخصیت
من بیشرت افغانی است و هر وقت خواسته ام به والیتی سفر کنم مثل مردم محلی لباس پوشیده ام .در ابتدا ،همکاران مرد من در کنار
من بودند و حضور من نیز برای آنها نیز نقطه قوت بود .در آغاز ،مردم محل و موسفیدان منی خواستند به ما نگاه کنند ،اما ما با آنها
نشستیم و مدتها بحث کردیم که مکتب رفنت دخرتان چقدر مهم است و مکتب مکان امن خواهد بود .در پایان ،موسسه حامیت از
کودکان ( )Save the Childrenچهار مکتب برای آنها اعامر کرد و به کودکان کمک کرد .آنها مرا خواهر صدا می کردند و می خواستند
یکی از مکاتب را به نام من نامگذاری کنند! این یعنی دیدگاه آنها بسیار تغییر کرده است99.
در این مثال ،پوشیدن لباس محلی و گذراندن وقت با مردم ،بدون رفتار خودپسندانه ،کلید اصلی بود که موسفیدان را ترغیب به پذیرش
مکتب برای دخرتان کرد .به همین شیوه ،یک ولسوال زن در والیت بلخ به عنوان شخص متعهد به مردم منطقه اش شهرت یافته است،
به گونه ای که یک پاسخ دهنده مرد از هامن والیت در مصاحبه خود او را به عنوان منونه آورده است:
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ولسوال ولسوالی [ ]...یک زن است .در آغاز ،وقتی او به این وظیفه منصوب شد ،مردم بر او می خندیدند .مردم تصور می کردند که
مرد قادر به کار مستقل در این ولسوالی نیست ،پس چگونه یک زن می تواند این کار را انجام دهد؟ او وظیفه خود و خدمت به مردم را
بسیار جدی می گیرد .او به درستی به مردم خدمت می کند و مشکالت مردم را به شکلی کامل و با رفتار پسندیده حل می کند .افرادی
که بر او می خندیدند اکنون از او حامیت می کنند .او در کنار مردم ایستاده است ،برای آنها مبارزه می کند ،بین آنها فرقی منی گذارد و
با آنها به صورت برابر برخورد می کند .اکنون او یکی از موفق ترین ولسوال های کشور است100.
این الگو همچنان در تحقیقات دیگر 101در موضوع ایجاد روابط مسلکی زنان به عنوان خدمت گذاران متعهد و شایسته ،بررسی شده
است و هرچند واضح است که این کار برای همه زنان در دفاتر دولتی اولویت محسوب منی شود ،اما ابزاری مؤثری است برای مقابله با
منتقدین زنان در محیط کار و به ایجاد شبکه های قوی حامیتی می انجامد .این شبکه ها ،خواه مردم در یک ولسوالی باشد یا همکار،
یا جامعه مدنی ،بسیار حیاتی اند زیرا با انزوایی که بسیاری از زنان در اداره های دولتی تجربه می کنند ،مقابله می کند و می توانند برای
تالشهای زنان جهت دستیابی به سمتهای با صالحیت (مثال ،هامنطور که در دو مصاحبه در بلخ توضیح داده شد) ،102پشتوانه نهادی
فراهم کنند .چنانچه یکی از پاسخ دهندگان در ننگرهار ضیح داد ،کار از طریق شبکه می تواند آنچه را که یک فرد می تواند از نظر
اجتامعی بدست آورد ترسیع و چند برابر کند:
زنانی که کار می کنند و در دولت یا خارج از دولت مقام های بلند دارند ،به نوعی نیاز دارند با یکدیگر و با سایر افراد ارتباط برقرار کنند.
آنها باید از ایده ها و اطالعات یکدیگر استفاده کنند؛ این کار ظرفیت آنها را بهبود می بخشد .آنها باید با زنان دیگری که کار منی کنند
ارتباط داشته باشند ،باید عقاید خود را با آنها در میان بگذارند و آنها را از حقوق و ارزش شان آگاه سازند103.
هامنطور که در بخش موانع در باال ذکر شد ،رقابت ،اختالف و بی اعتامدی بین زنان مانع اساسی در دستیابی آنها به پست های دولتی
و مانع تصمیم گیری مؤثر آنها در این پست ها است .مقابله با این مشکل از طریق ایجاد شبکه های قوی اعتامد که زمینه حامیت،
اعتامد به نفس و رابطه با منابع مالی مانند سازمان های بین املللی غیردولتی را فراهم می سازد ،برای تاثیرگذاری بیشرت بسیار رضوری
است .این شبکه ها می تواند در ارائه خدمات و تقویت جایگاه زنان در جامعه به آنها کمک کند.
پشتیبانی مردان (و زنان) در خانه و محل کار
در افغانستان ،مثل سایر کشورهای جهان ،انتظاراتی وجود دارد که زنان بار روانی در یک خانواده را به دوش بکشند – زنان در خانواده های
بزرگ ،عالوه بر وظیفه و/یا تحصیل در خارج از خانه ،باید مسئولیت های جسمی ،اجتامعی و عاطفی خانواده را به عهده بگیرند .در چنین
رشایطی ،شوهر ،پدر ،برادر یا خشو یا ترکیبی از آنها ،که به زن ،خواهر ،مادر یا عروس خود برای ادامه شغل حرفه ای اش ،مثال ،از طریق
به عهده گرفنت وظایف بیشرت خانگی ،کمک می کنند یا وی را تشویق می کنند ،بسیار ارزشمند (و بسیار نادر) است .در جریان مصاحبه ها،
پاسخ دهندگان واضحا بیان کردند كه نوع نگرش مردانی كه این افراد با آنها كار یا زندگی کرده اند بر دستاوردهای زندگی این افراد کامال
تاثیر گذاشته است .یک زن از والیت بلخ رصیحا در مورد نقشی سخن گفت که شوهرش در حامیت از وی بازی کرده بود:
تا صنف دهم مکتب رفتم و بعد ازدواج کردم .بعد از ازدواج ،نتوانستم درس را ادامه دهم و بر روی تربیت فرزندانم و درس آنها مترکز
کردم .وقتی دیدم فرزندانم در درس های روزانه خود موفق اند ،تصمیم گرفتم تعلیم را از رس بگیرم و همراه فرزندانم دوباره به مکتب
رفتم .شوهرم این ایده را به من داد .او نه تنها این ایده را به من داد ،بلکه هنگام تحصیل از من حامیت کرد .در مکتب به اندازه کافی
کتاب وجود نداشت ،شوهرم کتاب ها را از بازار تهیه کرد .او همچنان در درسها نیز به من کمک کرد[ .وقتی امتحاناتم را موفقانه
سپری کردم] بعد از ظهرها به پوهنتون رفتم  ....فکر می کنم بهرتین شوهر را دارم .احساس منی کنم شوهر دارم؛ من معتقدم دوست
بسیار نزدیکی با عنوان "شوهر" دارم104.
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این پاسخ دهنده اشاره می کند که تجربه وی چنان از هنجار عادی به دور است که رابطه وی با شوهرش را منی تواند با کلامت عادی
زناشویی بیان کند بلکه بیشرت به دوستی نزدیک یا رشاکت شبیه است.
زن موفق دیگر دارای موقف دولتی در بلخ نیز خودش را به دلیل تعامل با حامیان مرد خوشبخت می داند:
من خوش شانس بوده ام ،با مردانی کار کرده ام که خوب و آزاد اندیش اند .مدتی در یک اداره والیتی در والیت بلخ کار کردم و آمر من
مرد خوبی بود که به من کمک کرد .بهخاطر سخت کوشی آنها برای من است که من ولسوال شده ام .اگر به اندازه کافی خوش شانس
باشید که تحت امر یک مرد خوب باشید ،موفق خواهید بود ،اما اگر اینگونه نباشد ،ممکن است مورد سوءاستفاده قرار بگیرید  ...اگر
یک زن با اعتامد به نفس و مهارت باال باشد و در کنار او مرد خوبی برای حامیت از او وجود داشته باشد ،او شانس خواهد داشت و هیچ
کس منی تواند جلوی او را بگیرد105.
پاسخ دهنده با این بیان فروتنانه ،حامیت مردان را به عنوان ابزار عملی و رضوری برای دستیابی به پست های تاثیرگذار در یک محیط
بسیار مردساالرانه عنوان می کند .در شش مصاحبه متفاوت در ننگرهار ،زنان دقیق ًا همین موضوع را توصیف كردند :همكاران مردی كه
برای حامیت از زنان قدمهای موثری برداشتند ،یا برعكس آن عمل کردند ،یعنی كسانی كه محیط كار را برای همكاران زن خود دشوار
ساختند .106تصویری که توسط پاسخ دهندگان بامیان ارائه شد ،پیام مختلط داشت :برخی از آنها فرهنگ محلی را لیربال تر و مستعد
پذیرش زنان در حوزه عمومی دانستند ،حداقل در ظاهر (به قول یک زن" :یک نکته مثبت برای ما در این والیت تشویق خانواده و
مردان است .مردان بامیان ضد زن نیستند") ،107با این وجود داستان های آزار و اذیت جنسی در محل کار در منت مصاحبه های بامیان
به هامن اندازه شایع بود که در دیگر والیات.
واضح است که تقسیم کار و تصمیم گیری در خانواده و حلقه کالن تر خانوار ،تأثیر مهمی بر دستاورد زنان در خارج از خانه دارد .هنجارهای
خانوادگی از یک خانواده تا خانواده دیگر به طرز چشمگیری متفاوت است و منی توان آن را در سطح والیات یا مناطق تعمیم داد .با این
حال ،آنچه در داده های جمع آوری شده قابل توجه بود روندهای نسلی ( )generational trendsاست .برخی از این روندها دههها طول کشیده
است ،که در جریان آن خانواده های تحصیل کرده سیاسی ،که مردان آن در دهه های  ۱۹۷۰ ، ۱۹۶۰و  ۱۹۸۰مأموریت دولتی داشتند ،برای
ارتقای آموزش دخرتان خود می کوشیدند .این خانواده ها به عنوان روشن اندیشان جامعه ،غالب ًا بر اساس رضورت شغلی جابجا می شدند و
بر خالف همسایه های زراعت پیشه یا دوکاندار شان ،پیوند ضعیف تری با جوامع محلی داشتند ،لذا با عدم اطاعت از هنجارهای اجتامعی
محلی چیز مهمی از دست منی دادند .یکی از پاسخ دهندگان در ننگرهار توانایی خود برای کار در خارج از خانه و دریافت آموزش را مستقی ً
ام
به نگرش والدینش نسبت داد که از حکومت دکرت نجیب الله حامیت می کردند" :والدین من حکومت دکرت نجیب و وضعیتی را که زنان می
توانستند در آن کار و تحصیل کنند ،تحسین می کنند .همچنان ،مادرم همیشه در مورد دوران وحشتناکی که در زمان مجاهدین و طالبان
تجربه کرده اند ،صحبت می کند 108".پاسخ دهندگان دیگر صحبت را از نسل فعلی رشوع می کردند ،نسلی که هنجارهای خانوادگی جدید
خود را ایجاد کرده و آنها را به فرزندان خود منتقل می کنند .چنانچه پاسخ دهنده ای در بلخ توضیح داد:
من یک پرس و یک دخرت دارم و هر دو از پوهنتون فارغ التحصیل شده اند .دخرت من اکنون متاهل است ،اما وقتی با من بود ،من با او
مشورت می کردم و بارها او تصمیامت خانه را گرفت .اکنون او یک معلم است و همه تصمیامت را در خانه خودش می گیرد109.
انتقال الگوهای جدید به فرزندان  -اجتناب از ترجیح رصیح فرزند پرس و آموزش دخرتان و ترغیب آنها به مشارکت در تصمیم گیری  -به
وضوح میکانیزم های غیر رسمی و قدرمتندی اند که نفوذ زنان در خارج از خانه را تقویت می کنند.
مذاکره
شاید شایع ترین موضوعی که در جریان مصاحبه ها و بحث ها مطرح شد این باشد که زنان برای غلبه بر موانع مردساالرانه به مهارت
های دقیق مذاکره نیاز دارند .برخی از این مهارت ها شامل توانایی ارائه نوعی از «استدالل کارآیی  »efficiency argument -است .بر
اساس این نوع استدالل ،نتایج مورد نظر به گونه ای معرفی می شود که برای خانواده یا ،در کل ،جامعه مفید ثابت شود .چنانچه یک
پاسخ دهنده از بلخ توضیح داد،
 105مصاحبه ،بلخ04072019 -
 106مصاحبههای ننگرهار 12062019 -؛ 17062019؛ 18062019؛ 23062019؛ 24062019؛ 24062019
 107مصاحبه ،بامیان27072019 -
 108مصاحبه ،ننگرهار20062019 -
 109مصاحبه ،بلخ 11072019 -
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زنان باید صبور باشند .ما در یک جامعه مردساالر سنتی زندگی می کنیم؛ ما باید در هر قدمی که بر می داریم مراقب باشیم .به عنوان
مثال ،اگر من به این وظیفه منصوب شوم و بسیاری از مردان را با زنان جایگزین کنم ،فکر کنید چه اتفاقی می افتد  -این امر تأثیر بدی
روی مردان می گذارد و تصویر ناخوشایندی از زنان دارای پست های کلیدی به آنها می دهد .ما باید به آهستگی پیش برویم و این ایده
را به مردان بدهیم که زنان می توانند پست های کلیدی را مدیریت کنند و می توانند تصمیامت خوبی بگیرند110.
این ایده با ارزیابی اوبیوما نایمیکا از فیمینیسم در افریقا ارتباط نزدیک دارد:
[این] از طریق مذاکره و سازش به چالش می کشد .این می داند که ماین های مردساالری را چه موقع ،کجا و چگونه منفجر کنیم؛
این همچنان می داند که ماین های مردساالری را چه موقع ،کجا و چگونه دور بزنیم .به عبارت دیگر ،این می داند که چه موقع ،کجا
و چگونه با مردساالری مذاکره کند یا در رشایط مختلف آن را دور بزند111.
منونه هایی از این نوع رویکرد توسط شامری از پاسخ دهندگان ارائه شد :برخی در مورد همکاران موفق زن صحبت کردند که در تصمیم
گیری در محل کار رشیک اند ،اما همرسشان اجازه منی دهند برای کار به خارج از کشور سفر کنند 112.برخی از پاسخ دهندگان در مورد
راه هایی برای به چالش کشیدن تقسیم کار در خانواده شان صحبت می کردند ،مثال با خرید محتاطانه مواد غذایی خانواده برای نشان
دادن توانایی شان در مدیریت پول ،113یا متقاعد کردن آرام و تدریجی اعضای خانواده نسبت به قابل اعتامد بودن 114خود شان .پاسخ
دهندگان دیگر در مورد زنانی که می شناختند صحبت کردند ،زنانی که ترجیح می دهند معاش شان را به عنوان ابزاری برای جلوگیری
از دعواهای خشونت آمیز درمورد پول به همرسان بیکار شان بدهند نه اینکه پیش خود نگه دارند« :وقتی زنان منی توانند در خانه آرام
باشند یا به تصمیم گیری در سطح خانواده کمک کنند ،چگونه قادر خواهند بود کار کنند و در سطح سیاسی تصمیم گیرنده باشند؟»115
داده های این مطالعه نشان داد که زنان دارای صالحیت تصمیم گیری ،موفقیت شان را مشخصا به توانایی شان در مذاکره و سازش
مرتبط می دانند.

این دیدگاهها ممکن است با فمینیسم لیربال غربی ،یا لزوم ًا با فمینیسم افریقایی که توسط نایمیکا توصیف شده است ،همسو نباشد،
اما نگرانی های مربوط به حوزه ای عالیق مشخصی را بازتاب می دهد که جامعه ،خانواده و فرد را در بر می گیرد .در ارتباط با فمینیسم
افریقایی ،این نوع رویکرد به روابط اجتامعی:

 ...می تواند این گونه تلقی شود که در بسرت خاصی رشد کرده است که زندگی انسان را به مثابه یک کل می نگرد ،نه از یک منظر
دوگانه و انحصاری .در نگاه زنان ،مرد یک ‹دیگر› نیست بلکه بخشی از خود انسانی است .هر جنس نیمه حیاتی کل انسان را تشکیل
می دهد .هیچ جنسی به تنهایی کامل نیست116.
این شکل از فمینیسم در صدد مذاکره مؤثر و رهایی بخش با مردساالری است ،مذاکره ای که در آن هم زنان و هم مردان سازش می
کنند و یکدیگر را در تصمیم گیری در سطح جامعه و خانواده سهیم می سازد و منافع فردی را به مثابه جزیی از بسته نیازهای کالن تر
خانواده و جامعه می بینند .اینها دقیق ًا روشهایی است که زنان مانند این ولسوال در بلخ ،کارمند سابق موسسه  Save the Childrenو
رییس ناحیه شهری مزاررشیف که در باال به آن اشاره شد ،از طریق آن موفقیت خودشان را طراحی کرده اند و نه تنها برای خودشان
فضایی ایجاد کرده اند که در درون آن تصمیم گیرنده اند ،بلکه قدرت تصمیم گیری نیز خلق کرده اند که با حامیت و احرتام از سوی
جامعه ،تقویت می شود.

 110مصاحبه ،بلخ 07072019 -
 111نایمیکا ،نگو-فیمینسم۳۷۸ ،
 112مصاحبه ،کابل 10072019 -
 113مصاحبه ،بلخ 10072019 -
 114مصاحبه ،ننگرهار 24062019 -
 115مصاحبه ،ننگرهار 03072019 -
 116فیلومینا استیدی ،۱۹۸۷ ،نقل قول در :نایمیکا ،نگو-فمینیسم۳۸۰-۳۷۹ ،
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نآ ریثات یزاس هنیشیب یارب یمسر ریغ و یمسر یاه مزیناکیم بیکرت :تاشرافس و یریگهجیتن

5نتیجهگیری و سفارشات :ترکیب میکانیزم های رسمی و غیر رسمی
برای بیشینه سازی تاثیر آن

این توصیف که همه زنان افغان رنج دیده اند و کلیه مردان افغان به زنان رنج داده اند ،به این مردان و زنان آسیب می زند و این واقعیت
را که زنان پس از دههها بدرفتاری تحت حاکمیت مجاهدین و طالبان ،اراده کردند و توانستند پس از  ۲۰۰۱در روند های مهم سیاسی
رشکت کنند ،نادیده می گیرد.
در این مقاله سعی شده است چگونگی مواجهه زنان افغان با موانع مشارکت و مدیریت آن فهم شود .عالوه بر این ،این تحقیق ابزارها
و اسرتاتیژی های موثری را شناسایی کرده است که می تواند برای ارتقای مشارکت و تأثیرگذاری حقیقی ،هم اکنون و هم در آینده در
صورتی که منایندگان طالبان در دولت نقش بگیرند ،به کار گرفته شود .یافته های تحقیق و پیامدهای آنها به رشح زیر است:
انتخابات :مشارکت در انتخابات ،مثال ،به عنوان رأی دهنده ،تأثیر اندکی بر تصمیم گیری زنان در خانه دارد و زمینه ساز انتخاب مستقل
در صندوق های رأی نیست .اما مردان نیز برای انتخاب کاندید به طور دسته جمعی تصمیم می گیرند :اگر قرار است نهاد رسمی حق
رای برای زنان واقع ًا تحول آفرین باشد ،الزم است همزمان برای دسرتسی بیشرت زنان به بخش های تصمیم گیری در خانه و اجتامع،
جایی که تصمیم گیری در مورد نامزدها انجام می شود ،مذاکره شود .عالوه بر این ،بدون تالش های مداوم و هامهنگ برای درگیر
کردن زنان رأی دهنده ،نامزدهای زن وضعیت موجود را که دوری زنان از محافل تصمیم گیری سیاسی است ،تقویت می کند .بنابراین،
هرچند حق رای و مشارکت زنان به عنوان کاندیدا در انتخابات ،نقش منادین مهمی در به چالش کشیدن مردساالری آشکار در نهادهای
رسمی دولتی افغانستان دارد ،سایر ساختارهای اجتامعی (مثال ،تصمیم گیری از طریق اجامع ،و تهدید به خشونت به عنوان ابزاری
برای مبارزات انتخاباتی) بر چگونگی وقوع انتخابات در افغانستان تأثیر می گذارد و هنجارهای مردساالرانهای که در این ساختار ها
نهادینه شده است از تبدیل شدن انتخابات به نهادهای تغییر رادیکال به نفع زنان ،جلوگیری می کند.
مشارکت در بخش دولتی :این تحقیق دریافت که استخدام بیشرت زنان در محیط دفرتی سبب می شود افراد وظایف شان را به خوبی
انجام دهند .بدین ترتیب ،مهم است که ماهیت بههمپیوسته حضور فیزیکی زنان بیشرت در یک دفرت ،نگه داشنت آنها در آن ادارات از
طریق ایجاد محیطهای کاری مناسب و توانایی زنان برای تأثیرگذاری بر تصمیامت مرتبط را به رسمیت بشناسیم.
زنان پیشگام دارای مناصب عالی در دفاتر دولتی نیز نقش مهمی در توانایی زنان برای تأثیرگذاری دارند ،به خصوص به این دلیل که این
ادارات به طور سنتی بسیار متمرکز اند و چهره های دارای صالحیت از قدرت قابل توجهی برخوردار اند .ادارات حکومتی ،گرچه به فساد
و خویشخوری آلوده است ،هنوز از سوی بسیاری از افغان ها مورد احرتام است .به همین دلیل ،این ادارات می توانند عامل مهمی در
ایجاد تغییرات بلند مدت باشد ،بهویژه با حامیت پایدار نهاد های متویل کننده.
آموزش دخرتان :این موضوع در  ۱۵سال گذشته ،همواره یکی از دغدغه های اصلی سازمان های توسعه بین املللی و حکومت افغانستان
بوده است ،هرچند روش هایی که برای سنجش آن به کار برده شده ،هامنند شامر دخرتان شامل مکتب در سال های مشخص ،نادرست و
گمراه کننده ثابت شده است .با این حال ،پاسخ دهندگان مکررا روی آموزش تاکید کردند .پاسخ دهندگان با اعرتاف به این که آموزش گلوله
جادویی نیست که همه مشکالت را حل کند ،آن را به مثابه یکی از ابزارهای گوناگون برای تقویت اعتبار زنان در محل کار و خانه و دفاع در
برابر اتهامات بی کفایتی توصیف کردند .هرقدر میزان تحصیالت یک زن باال باشد ،به هامن اندازه قابلیت مهار همکارانی را دارد که به دلیل
زن بودن وی خواستار حذف او از دفرت هستند .به عالوه ،آموزش و سواد دینی زنان می تواند از طریق استدالل های مذهبی برای تقویت
اعتبار آنها نزد مردان و دفاع از خود شان در برابر خشونت جنسی (مانند آزار و اذیت در محیط کار) به کار گرفته شود.
اسرتاتیژی های غیر رسمی :اینها ابزاری است كه خود زنان ،آگاهانه یا غیر آگاهانه ،استفاده می کنند یا آن را به مثابه وسیله ای
می بینند که ممکن است برای کسب نفوذ بیشرت استفاده شود .این اسرتاتیژی ها شامل ایجاد روابط مسلکی و شبکه های اعتامد،
کسب حامیت زنان و مردان در خانه و محل کار و بهبود مهارت های زنان برای مذاکره است .این سه میکانیزم غیررسمی همه بر پایه
اصل تقویت روابط استوار است ،نه قطع روابط .همه این اسرتاتیژی ها راه هایی را برای تقویت قدرت تحول آفرین نهادهای رسمی
 حق رأی ،تبعیض مثبت و آموزش – فراهم می کند و در نبود آنها ،این میکانیزم های رسمی تا حد زیادی ناکافی اند .در حالیکه ایناسرتاتیژی ها می توانند نفوذ زنان بر تصمیم گیری را تسهیل کنند و مناد مهمی باشد برای نشان دادن آنچه برای زنان امکان پذیر است،
میکانیزم های رسمی یک الیه (روکش) نازکی است که شبکه بههم پیوسته ای از فرایندهای غیر رسمی و مذاکرات را پوشش می دهد.
اگر منایندگان طالبان نفوذ بیشرتی در دولت به دست آورند ،میکانیزم های رسمی برای حامیت از مشارکت زنان ممکن است تضعیف
شود .بدین ترتیب ،بهبود تصمیم گیری زنان در افغانستان و توانایی آنها برای تصمیم گیری تا حد زیادی منوط به ایجاد روابط مسلکی
اعتامد ،بسیج حامیت خانواده و مذاکره با مردساالری از راه های اهمیت دادن به جامعه و تقویت جامعه است.
27

AREU

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

2019

الزامات مربوط به پالیسی سازی و سفارشات
به حکومت افغانستان:
در باب تشویق زنان بیشرت به کار در سکتور دولتی :بین حضور فیزیکی زنان بیشرت در دفرت ،نگه داشنت آنها از طریق ایجاد
محیطهای کاری مناسب و توانایی آنها برای تأثیرگذاری بر تصمیامت در این محیط ها ،پیوند قوی وجود دارد .حکومت افغانستان هم
اکنون اهداف قابل ستایشی در مورد افزایش تعداد زنان در سکتور دولتی تعیین کرده است ،هامنطور كه در پالیسی سال  2018در مورد
افزایش زنان در خدمات ملکی بیان شده است117.
اقدام پیشنهادی :شواهد موجود در این مطالعه حاکی از آن است که یک اسرتاتیژی چند جانبه می تواند برای تصمیم گیری سیاسی
زنان در بخش دولتی بسیار سودمند باشد :تبعیض مثبت را با تدابیر عملی مانند دستشویی ،فضای کار جداگانه از مردان و مراقبت از
کودک ،یکجا کنید .این نوع اسرتاتیژی قبال در پالیسی سال  2018ترسیم شده است ،اما این سند بیشرت شبیه لیست خرید امکانات
مورد نظر است تا مجموعه ای از مقرراتی که وزارتخانه ها باید به آنها پایبند باشند .مشخص نیست که وزارتخانه ها نسبت به اجرای
این سفارشات حسابده خواهند بود یا خیر و چگونه .بدین ترتیب ،باید میکانیزم هایی ایجاد شود که از اجرای این پالیسی حامیت کند و
ادارات مختلف براساس رعایت این پالیسی ارزیابی شود.
1.در باب آزار جنسی در محل کار :تهدیدهایی مانند آزار جنسی که فرصت های زنان برای رشکت در زندگی عمومی را متاثر
می سازد ،در حال افزایش است .این تهدیدها اهرم بیشرتی در اختیار طالبان و سایر گروه های محافظه کار قرار می دهد
تا مشارکت سیاسی زنان را محدود کنند .از این رو ،این موضوع نیازمند اقدامات فوری حکومت افغانستان است.

اقدام پیشنهادی :حکومت افغانستان باید قانون  ۲۰۱۶منع آزار و اذیت زنان را ترویج و گسرتش دهد .این قانون باید به صورت جدی
تر در سطح والیت و ولسوالی اجرا شود .حکومت همچنان باید اقدامات قوی تر را برای محافظت از قربانیان روی دست گیرد ،قیود
مناسب در باره ترکیب کمیته های ارزیابی ادعاهای آزار و اذیت جنسی تعیین شود ،و اقدامات تنبیهی باید فراتر از جریمه مرتکبین باشد.
برای مثال ،سازماندهی کورس های آموزش مذهبی به مثابه تدابیر الزامی اولیه برای مردانی که مرتکب آزار جنسی در محل کار می شود،
یک اقدام تنبیهی اسرتاتیژیک خواهد بود که کارکرد بازدارنده نیز دارد :در صورتی که این اقدام در وزارتخانه ها اجرا شود ،رشم ناشی
از اجبار به آموخنت اصول اسالمی (بر خالف فهم و عمل فعلی افراد) می تواند یک عامل بازدارنده موفق برای مرتکبین باالقوه باشد.
2.در باب روایت های ناامنی :ادعای ناامنی بیانگر خشونت علیه زنان در سیاست است زیرا این ادعاها به صورت اسرتاتیژیک
از سوی مردان در ادارات دولتی ،انتخابات و زندگی عادی روزمره مطرح می شود و مانع پیرشفت زنان است.

اقدام پیشنهادی :حکومت أفغانستان باید کمپاین جدید «ناامنی بر همه ما تأثیر میگذارد» را راه اندازی کند ،نگرانی های امنیتی را
که متوجه زنان و مردان است برجسته سازد و ابزار و روش هایی را در اختیار زنان بگذارد تا زنان بتوانند موارد تبعیض بر اساس روایت
ناامنی را گزارش دهند.
3.در باب پیوند بین منایندگان زن و موکلین :کمپاین های انتخاباتی زنان به ندرت تحول ُآفرین اند زیرا این کمپاین ها
زنان رای دهنده را درگیر منی سازند یا رابطه با آنها را حفظ منی کنند.

اقدام پیشنهادی :این مشکل می تواند مبنایی قرار بگیرد برای برنامه های هدفمند معطوف به افزایش ارتباط بین زنان ،مانند «مراکز
تجمع» موکلین ،جایی که در آن منایندگان زن جلسات منظم مشورتی با موکلین بازدید کننده برگزار می کنند ،خواه بازدیدکنندگان به
عنوان یک خانواده حضور یابند یا اوقات جداگانه برای زنان و مردان در نظر گرفته شود.
4.در باب قهرمانان زن در محل کار :صالحیت متمرکز در ادارات حکومتی به معنی این است که اکرث تصامیم در بلند ترین
سطح گرفته می شود و از آنجایی که زنان به ندرت در این پست ها حضور دارد ،به طور خودکار از فرایندهای تصمیم گیری
حذف می شوند .با این وجود ،این ساختار می تواند تاثیر دوگانه داشته باشد ،یعنی زنان می توانند با حامیت کسی که دارای
صالحیت است ،از فرصت قابل توجهی برای تأثیرگذاری بر این فرایندها برخوردار شوند

اقدام پیشنهادی :حامیت محتاطانه و آموزش تصمیم گیرنده های ارشد در برنامه های معطوف به جنسیت می تواند باعث تشویق و
انگیزش زنان در پست های پایین تر گردد.
Policy-on-Increasing-Women-Participation-in-Civil-Service-_-English.pdf/11/2017/4/https://iarcsc.gov.af/en/wp-content/uploads/sites 117
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نآ ریثات یزاس هنیشیب یارب یمسر ریغ و یمسر یاه مزیناکیم بیکرت :تاشرافس و یریگهجیتن

به منابع متویل کننده:
منابع متویل کننده ،عالوه بر کمک به حکومت افغانستان در تطبیق اقدامات فوق ،نکات زیر را نیز باید در نظر بگیرند:
1.در باب برنامه های مختص زنان :برنامه های تحت رهربی نهادهای متویل کننده که فقط روی زنان متمرکز اند بسیار
مهم است و نقش خاصی را ایفا می کند ،اما در عین حال می تواند رویکرد حاصل جمع صفر نسبت به داینامیک قدرت
بین زنان و مردان را تشدید کند .ابالغ مزایای برنامه ها به مردان (و اعضای دورتر خانواده) و شامل ساخنت آنها در طراحی
برنامه ،حتی اگر آنها ذینفع اصلی نیستند ،از اهمیت حیاتی برخوردار است .دلیل این امر آن است كه پشتیبانی شوهر ،برادر
شوهر و خانواده دورتر می تواند ابزاری شود برای به پیش راندن زنان به جای مامنعت از پیرشفت آنها – همه زنان در موقف
های موفق تصمیم گیری شامل این تحقیق از حامیت خانواده و اجتامع شان برخوردار بودند.

اقدام پیشنهادی :وقتی برنامه هایی فقط برای زنان طراحی می شود ،متویل کنندگان باید پیامدهای اجتامعی کالن تر این برنامه محدود
را در نظر بگیرند و اقدامات فعالی روی دست بگیرند تا اطمینان حاصل شود که خانواده ها و گروه های مردمی از ابتدا در برنامه های ارتباطی
شامل می شوند .بهرت از آن این است که ،برنامه های مختص مردان و/یا برنامه های دارای ابعاد گروهی نیز راه اندازی شود.
2.در باب برنامه های درازمدت برای حامیت از ابتکارات حکومتی :پاسخ دهندگان مشکالت گوناگون ادارات حکومتی را
نادیده نگرفتند اما واضح بود که این ادارات هنوز به عنوان سازمان هایی دیده می شوند که بیشرتین ظرفیت را برای ایجاد
تغییرات حقیقی در زندگی زنان دارند .برنامه های درازمدت برای حامیت از نهادهای حکومتی می تواند احرتام و حامیت
ایجاد کند و باید از اولویت های کلیدی نهاد های متویل کننده بین املللی باشد.

اقدام پیشنهادی :اطمینان از اینکه همه برنامه هایی که برای حامیت از مشارکت زنان طراحی شده است با برنامه های حکومتی ارتباط
دارد و پایداری برنامه ها بعد از ختم دوره متویل را در اولویت قرار می دهد.
به سازمان های غیر دولتی افغانستان که برای تقویت مشارکت زنان کار می کنند
1.در باب تصمیم گیری زنان در انتخابات :مردان افغان در مورد اینکه به چه کسی رای داده شود تصمیم می گیرند،
اما به دلخواه شخصی خود به پای صندوق رای منی روند .مردان به عنوان بخشی از فرایندهای تصمیم گیری جمعی در
خانواده و اجتامع تصمیم می گیرند .پس مساله زنان در مورد انتخاب اینکه به چه کسی رای بدهند ،وابسته به نیاز کالن
تر زنان برای حضور در عرصه های تصمیم گیری جمعی ،یعنی اجتامعات خانوادگی ،شوراهای محلی و غیره است .دقیقا
به هامن اندازه ،اگر نه بیشرت از آن ،زنان به اعتامد به نفس بیشرت و توانایی عملی برای انتخاب مستقالنه کاندید در غرفه
رای گیری ،نیاز دارند.

اقدام پیشنهادی :سازمان های غیر دولتی افغانستان که برای تقویت مشارکت زنان کار می کنند اغلب به دلیل دسرتسی به مردم
بر مبنای اعتامد ،در موقعیت بی مانندی قرار دارند .این سازمان ها می تواند از این اعتامد برای تشویق مردم به باز کردن فضا برای
مشارکت زنان در عرصه های تصمیم گیری محلی ،استفاده کنند ،به خصوص از طریق الگوهای عملی ،ودر صورت امکان ،مشارکت
کارمندان زن آنها در این فضاها.
2.در باب حامیت از زنان برای ایجاد روابط و شبکه های مسلکی :این شبکه ها ،خواه مردم در یک ولسوالی باشد یا
همکار ،یا جامعه مدنی ،برای زنان بسیار با اهمیت است زیرا با انزوایی که بسیاری از زنان در اداره های دولتی تجربه می
کنند ،مقابله می کند و می توانند برای تالشهای زنان جهت دستیابی به سمتهای با صالحیت پشتوانه نهادی فراهم
کند .این شبکه ها همچنان می تواند اعتامد به نفس زنان را بهبود بخشد ،مهارت آنها در مذاکره را تقویت کند ،و روابط آنها
با منابع مالی مانند سازمان های بین املللی غیر دولتی را تامین کند ،و در نتیجه زنان را قادر می سازد خدمات ارائه کنند و
جایگاه شان در اجتامع را ارتقا بخشند ،امری که به نفوذ بیشرت می انجامد.

اقدام پیشنهادی :سازمان های غیر دولتی افغانستان می توانند و می خواهند زنان دارای موقف انتخابی و سایر پست های رهربی را
به صورت فعاالنه حامیت و از آنها حساب بگیرند .درخواست برای مراکز تجمع موکلین که در باال ذکر شد یکی از راه هایی است که
سازمان های غیر دولتی می تواند از طریق آن به عنوان یک پل بین رهربان زن و موکلین آنها نقش ایفا کند و در عین حال از این رهربان
به صورت جدی حامیت کنند.
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پیشنهادات شام
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میخواهد تا از پیشنهادات شام به عنوان استفاده کنندگان منابع تحقیقاتی این نهاد مستفید شود .شام
چه خواننده دایمی انتشارات ما باشید ،چه در یکی از ورکشاپ ها یا سخرنانی های این واحد رشکت کرده باشید ،چه از کتابخانه استفاده
کرده باشید و یا جدیدا با این سازمان آشنا شده باشید .نظریات و پیشنهادات شام برای ما ارزشمند است .نظریات شام برای ما کمک
میکند تا هدف خود را به بهرتین وجه تعقیب منوده و یافته های کاری خودرا به شکل بهرت با خوانندگان نرشیات ما به اشرتاک بگذاریم.
سهل ترین راه برای ارائه پیشنهادات شام استفاده از این ایمیل آدرس میباشدareu@areu.org.af .
شام نیز میتوانید هر نظری که دارید از طریق شامره  )+۹۳( 799608548در میان بگذارید .اما بعضی اطالعات که عمدتا برای ما
سودمند خواهند بود عبارتند از:
•چطور از نرشیات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید( .مطالعه انتشارات ،رشکت در جلسات و غیره)؟

•به چه منظور از تحقیقات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید؟
•به چه شکل انتشارات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را بدست می آورید؟
•از نسخه الکرتونیکی استفاده میکنید یا نسخه چاپی؟

•چگونه انتشارات میتوانند اطالعات را به شکل بهرتی ارائه دهند؟
•نظر شام در مورد روند تحقیقاتی و نتایج ما چیست؟

•انتشارات یا رویداد های مورد عالقه شام در واحد تحقیق ارزیابی افغانستان کدام است؟
•به نظر شام ما چه کار های را بهرت میتوانیم انجام دهیم؟

•عالقه ،ساحه و موقعیت کاری یا مطالعه شام کدام است؟

•عرصۀ عالقمندی ،اشتغال ،مطالعه و موقعیت تان؟

همبستگی ،توانایی و استواری :مشارکت سیاسی زنان در افغانستان

30

2019

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

لیست نرشیات اخیر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
متام نرشیات در ویب سایت  www.areu.org.afقابل دسرتسی اند و اکرث آنها به صورت نسخه چاپی رایگان در دفرت واحد تحقیق و
ارزیابی افغانستان موجود میباشند.
تاریخ

نام نرشیه

نویسنده

موجود به
زبان دری

موجود به
زبان پشتو

موضوع
تحقیق

نوع نرشیه

سپتامرب 2020

مشارکت زنان در پروسه صلح
افغانستان :مطالعه موردی

شکریه آزادمنش،
احسان الله غفوری

√

√

جندر

مطالعه موردی

جوالی 2020

منجنیق ها ،پیکپ ها ،و تانکرها:
تولید و تجارت فرامرزی و شکل
گیری اقتصاد سیاسی در مرزهای
نیمروز

دیوید منسفیلد

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

مقاله تحلیلی

جوالی 2020

تردد قاطرها و وسایط نقلیه :تولید
و تجارت فرامرزی و شکل گیری
اقتصاد سیاسی ننگرهار

دیوید منسفیلد

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

مقاله تحلیلی

جوالی 2020

هشدار جنسیتی در مورد کوید
 19در افغانستان :تاثیر کوید 19
باالی زنانی که در کشت کوکنار
مشغول اند

جندر

جون 2020

مدیریت منابع
طبیعی

مقاله مخترص

مدیریت منابع
طبیعی

پالیسی نامه

مدیریت منابع
طبیعی

پالیسی نامه

مدیریت منابع
طبیعی

مقاله تلفیقی

مدیریت منابع
طبیعی

مقاله تحلیلی

مدیریت منابع
طبیعی

پالیسی نامه

√

وقتی آب خشک میشود :درحالی
که وضعیت معیشت  1.5میلیون
مهاجر در دشت های جنوبغربی
افغانستان رو به نابودی است ،چه
باید کرد؟

دیوید منسفیلد

√

می 2020

زون غذایی هلمند ،توهم موفقیت

شهال متین

√

می 2020

تعامل آبهای سطحی  -زیرزمینی
در حوضه دریایی کابل

نجیب الله سدید

اپریل 2020

وقتی آب میخشکد:ظهور (و افول
ناگزیر) دشت های جنوبغرب
افغانستان و تاثیر آن بر مهاجرت،
کوکنار و ثبات

دیوید منسفیلد

اپریل 2020

تعامل آبهای سطحی  -زیرزمینی
در حوضه دریایی کابل

نجیب الله سدید

مارچ 2020

آیا دولت افغانستان میتواند در
منازعه بین کوچی ها و ساکنین
موفقانه مداخله کند؟

داکرت انتونیو
جیستوزی
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√

√

√

√

√
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2019

تکنالوژی و کمک های
برشدوستانه در افغانستان :استفاده
از تکنالوژی برای جمع آوری
اطالعات و ارتباطات در رشایط
نا امن

داکرت مینا رودریگو

مصئونیت
اجتامعی

مقاله مقدماتی

جنوری 2020

مالیات ،پیش رشط دولت سازی،
مروری بر سیستم مالیاتی در
افغانستان

رساج الدین ایثار

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

پالیسی نامه

دسامرب 2019

خشونت علیه زنان در انتخابات
پارملانی سال  1397افغانستان

نواه کوبورن و محمد
حسن وفایی

√

√

جنسیت

مقاله اجاملی

دسامرب 2019

زون غذایی هلمند ،توهم موفقیت

داکرت دیوید منسفیلد

√

√

مدیریت منابع
طبیعی

مقاله تلفیقی

نوامرب 2019

منازعه کوچی  -ده نشین در
افغانستان کنونی

داکرت انتونیو
جیستوزی

√

√

مدیریت منابع
طبیعی

مقاله تلفیقی

سپتامرب 2019

روند اسکان کوچی ها در افغانستان
و تاثیر آن بر منازعه

داکرت انتونیو
جیستوزی

√

√

مدیریت منابع
طبیعی

مقاله اجاملی

می 2019

آفتاب با دو انگشت پنهان منیشود:
مواد مخدر غیر قانونی و بحث ها
روی توافق سیاسی در افغانستان

دیوید منسفیلد

√

√

مدیریت منابع
طبیعی

مقاله معلوماتی

می 2019

پارملان افغانستان :وظایف و
صالحیت های مندرج قانون
اساسی و عملکرد آن بعد از سال
2001

مارچ 2020

داکرت شمشاد پرسلی،
زملی مالیار

√

√

قانون اساسی

مقاله تحقیقی

مارچ ۲۰۱۹

زندگی با قرضه :محدودیت های
قرضه غیر رسمی مصوونیت
معیشتی در والیت هرات

تام شاه ،احسان الله
غفوری

√

√

مصوونیت
اجتامعی

مقاله مقدماتی

جنوری 2019

نقش دولت در مدیریت کوچ نشینی
و نزاع بین کوچی ها-ده نشین ها

انتونیو گیستوزی

√

√

مدیریت منابع
طبیعی

مقاله تحلیلی

دسامرب 2018

سازمان و تشکیالت ادار ٔە عامه در
پرتو قانون اساسی قانون اساسی
 ۲۰۰۴افغانستان

میرویس ایوبی،
داکرت هارون رحیمی

√

√

قانون اساسی

مقاله تحلیلی

√

√

مدیریت منابع
طبیعی

مقاله تحلیلی

√

√

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

مقاله مقدماتی

نوامرب 2018

خشک و دور از آب :کشت
خشخاش و آینده ی ساکنان
مناطق دشتهای جنوب غربی
افغانستان

دیوید منسفیلد

می 2018

ارزیابی تاثیر  EUPOLدر اصالحات
پولیس افغانستان

قیوم رسوش

همبستگی ،توانایی و استواری :مشارکت سیاسی زنان در افغانستان
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