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چکیده:
روی کار آمدن نظام سیاسی جدید در افغانستان پس از حادثه  11سپتامبر در سال  1001موجب
گردید تا مسئله مشارکت سیاسی زنان در این کشور مورد بازنگری قرار گیرد .تالش برای برقراری
نظام دمکراتیک و توجه این نظام به فراهمآوردن زمینههای الزم برای افزایش فعالیتهای سیاسی و
اجتماعی زنان موج حضور بیشتر زنان در عرصههای سیاسی و اجتماعی شده است .پرداختن به
فعالیت سیاسی زنان در افغانستان پس از حادثه  11سپتامبر بحثی بکر و ببه روز اسبت کبه مبورد
غفلت و کم توجهی پژوهش گران قرار گرفته است .علت آن را در بحبران نباامنی جنبا هبای
داخلی اندیشه استبداد باور و تلقی سنتی زن ستیز جامعه افغانستان می توان جسبتوو نمبود .ایبن
مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که با توجه به فرهنا سنتی جامعه افغانستان نظبام سیاسبی
جدید تا چه حد در بهبود بخشیدن به مشارکت سیاسی زنان موفق بوده است؟ به این منظور تالش
میگردد تا وضعیت مشارکت سیاسی زنان در نظام جدید افغانستان مورد ارزیابی قرار گیرد.

واژگان کلیدی :مشارکت سیاسی ،حمالت  11سپتامبر ،افغانستان ،زنان ،موقعیت زنان
*دانشیار و عضو هیئت عل می دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی گروه علوم

سیاسی تهران ایران.

**دانش آموخته رشته علوم سیاسی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
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مقدمه
افغانستان هرچند سرزمینی با پیشینهی کهن است اما از پیشینهی طبوالنی در اسبتقالل
سیاسی برخوردار نیست و مدتها بخشی از قلمروی سرزمینی و سیاسی ایبران ببه شبمار
میرفته است .کربالیی در این زمینه خاطرنشان میسازد حدود دویست و پنواه سال قبب
یعنی در سبال  1111ه.ش (1171م) پبس از قتب نادرشباه و پیبدایش خبال قبدرت در
امپراطوری آن زمان ایران فرماندهی سوارهنظام نادرشاه با نام احمدخان ابدالی کبه اصبالتی
افغانی داشت به قندهار بازگشت و به پادشاهی افغانستان رسید ...با لشکرکشی وی به هند
به تدریج افغانستان دارای هویت و قدرت سیاسی مستق میگردد ...با امضای عهدنامبهی
پاریس در 1581م و جداشدن هرات از ایبران افغانسبتان ببا ببه رسبمیت شبناختهشبدن
مرزهببایش توسببو کشببورهای همسببایه پببا بببه عرصببهی وجببود مببیگببرارد (کربالیببی
 .)1150811با استقالل این کشور نظام سیاسی نوینی شک گرفبت کبه مبیتبوان بحب
مشارکت سیاسی را در درون جغرافیای سرزمینی آن مورد بررسی قرار داد .در قبرن اخیبر
بهتدریج مشارکت مردم در امر حکومت به امری عادی تبدی شده است .زنان نیز با توجه
به جمعیت خود در این زمینه دارای نقش مهمی هستند .امروزه مشارکت زنان در عرصبه-
های مختلف یکی از مباح

مهم در نظریات توسعه به حساب مبیآیبد .رشبد و توسبعه

یک جامعه بدون رشد و مشارکت نیمی از اعضبای آن (زنبان) ممکبن نیسبت .در کشبور
افغانستان با توجه به شرایو جدید و در راستای تالش برای ح بحرانهایی کبه در دهبه-
های اخیر گریبان گیر این کشور بوده است مسائ زنان نیز از اهمیت خاصبی برخبوردار
شده است .پیامدهای حادثهی یازده سپتامبر  1001برای زنان افغان واجد اهمیبت فبراوان
بود چرا که منور به سقوط نظام زنستیز طالبان گردید .سیاستهای خشبن و غیرانسبانی
طالبان نسبت به زنان دوره بسیار طاقت فرسایی را ببرای زنبان ایوباد کبرده ببود کبه در
نتیوه فعالیتهای زنان محدود شده و آنان در چهاردیواری خانه محصبور کبرد .زنبان در
این دوره آسی

های فراوانی دیده و روند مهاجرت آنان نیز به شدت افزایش یافت .پبس
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از  11سپتامبر سال  1001و روی کار آمدن نظام سیاسی جدید در افغانسبتان فضبای ببه
نسبت باز و مناسبی برای حضور زنان در عرصههای مختلبف شبک گرفبت .قبوانینی ببه
حمایت از حقوق زنان حتی به صورت تبعیض مثبت تصوی

شد .این پژوهش درصبدد

است تا روند حضور و مشارکت زنان افغانستان را به خصوص در عرصه سیاسی در نظبام
جدید نشان دهد .در ابتدا ضروری بهنظر میرسد تا مفهبوم مشبارکت سیاسبی را روشبن
سازیم.

مشارکت سیاسی
مشارکت در دنیای مدرن امری ضروری و اجتنابناپریر است؛ بهگونبهای کبه حتبی
بستهترین نظامهای سیاسی جهان و معدود نظامهای توتالیتری که همچنان ادامهی حیات
میدهند نیز خود را از مشارکت مردمبان خبود هرچنبد ببهصبورت صبوری در زمینبههبای
گوناگون و بهویژه مشارکت سیاسی بینیاز نمیبیننبد .از ایبن رو در اصب مشبارکت و
اهمیت آن برای تمامی جوامع و کشورها در سطوح و اشکال گونباگون شبکی نیسبت.
همانگونه که نوهلن نیز اظهار میدارد امروزه دموکراسی به عنوان شیوهای از زمبامداری
ابعادی جهانی یافته است و روشن است که مشارکت سیاسبی در دموکراسبیهبا امبری
حیاتی و ضروری است ( .)Nohlen, 2002, 12این امر از سوی تمامی صاح نظران
پریرفته شده است .بهویژه پس از تغییر نگباه ببهشبیوهی حکبمرانبی در قبرن بیسبتم و
هژمونی دموکراسی بهمثابه الگوی زمامداری این واژه از اهمیت فوقالعادهای برخبوردار
گشته است .با این همه در تعریف این واژه برخالف تاکید بر اهمیبت آن اجمبا نظبری
میان صاح نظران وجود ندارد .وجود تعاریف متعدد از مفهوم مشارکت و نیز مشارکت
سیاسی گویای این مدعاست .علویتبار در تعریفی کلی مشبارکت را ببهمثاببه درگیبری
ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیتهای گروهی تعریف میکند که آنان را بر میانگیزد
تا برای رسیدن به اهداف گروهی یکدیگر را یباری دهنبد و در مسبئولیت کبار شبریک
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شوند .بنابراین مشبارکت ببه بباور وی  1بخبش  -1درگیرشبدن  -1یباری دادن و -1
پریرش مسئولیت را در بر میگیرد (علویتبار  .)11 1151مککلوسکی در تعریفی از
مشارکت سیاسی میگوید :مشبارکت سیاسبی فعالیبت داوطلبانبهی اعضبای جامعبه در
انتخاب حکام و شرکت مستقیم و یبا غیرمسبتقیم در سیاسبتگبراری اسبت (نصبیری
 .)99 1151مشارکت سیاسی خود یکی از بحب برانگیزتبرین حبوزههبای مشبارکت
است .مشارکت سیاسی رفتاری است که بر نتایج و خروجی تصمیمگیبری حکومبتهبا
تاثیر میگرارد یا متوجه تاثیرگراری است (اردستانی  .)81 1151ساروخانی مشارکت
سیاسی را چنین تعریف میکند :شبرکت در امبور سیاسبی و گبزینش رهببران سیاسبی
توسو مردم .از نگاه وی در مواردی مشارکت سیاسی تنها از طریق رایدادن تحقق مبییاببد
اما در بسیاری از موارد برخی بدان قناعت نمیکنند و در تبلیغات سیاسی و یبا شبرکت
در احزاب نیز ایفای نقش مینمایند (ساروخانی  .)811 :1110از نگاه واینر مشبارکت
سیاسی شام هر نو اقدام داوطلبانهی موفق یا ناموفق سازمانیافتبه یبا سبازماننیافتبه
مقطعی یا مستمر که برای تاثیرگراری بر انتخاب سیاستهای عمومی یا گزینش رهببران
سیاسی در سطوح مختلف حکومتی اعم از محلی یا ملی روشهای قانونی یا غیرقانونی
را به کار گیرد در ذی مشارکت سیاسی میگنود (واینر  .)171 1150میتبوان گفبت
مشارکت سیاسی ترکی

وصفی است که دخالت مردم در امور سیاسی یعنبی حکومبتداری

را معنا میکند و در پی فرایند اجتماعی شدن انسانها و دخالبت در امبور مبدیریت سیاسبی
کشورها وارد ادبیات سیاسی نظریهپردازان دنیای سیاست شبد (راش  .)111 1111تنهبا از
طریق مشارکت است که قدرت سیاسی به طریق مسالمتآمیز دست ببه دسبت مبیگبردد و
میزان توسعه سیاسی یک کشور بستگی مستقیم به این مؤلّفبه دارد( .کباظمی .)11118101
در نهایت مشارکت سیاسی را میتوان به معنای فرصت پرداختن شمار زیبادی از شبهروندان
به امور سیاسی است (آبرامسون .)115181171
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گستره و سطوح مشارکت سیاسی
هنگام سخن گفتن از مشارکت سیاسی باید متوجه این امر باشیم که مشارکت و بعد
سیاسی آن یعنی مشارکت سیاسی سطوح و انوا گوناگونی را در بر میگیرد که باید ببه
تفکیک آن اقدام ورزید .از آنوا که موضو این پژوهش مشبارکت سیاسبی و گسبترهی
آن نیست در اینوا تنها به بیان مختصری در این باب اکتفا میشود .بخشایشی اردسبتانی
در کتاب درآمدی بر نظامهای سیاسی مقایسهای مشارکت سیاسی را بهطور کلبی ببه دو
نو تقسیم میکند که عبارتند از -1 :مشارکت سیاسی خودجوش  - 1مشارکت سیاسی
بسیجشده .وی غلبهی هریک از این دو نو مشارکت را بسته به سرشبت نظبام سیاسبی
حاکم بر آن جامعه میداند و معتقد است نظامهای سیاسی توسعهیافته خواهان مشارکت
فعال و خودجوش مردم هستند یعنی مشارکتی که بهطور طبیعی از بطن جامعبه برمبی-
خیزد ...اما مشارکت سیاسی انفعالی یا بسیجشده نبوعی از مشبارکت اسبت کبه توسبو
دولتها در شرایو و زمانهای خاص تودههبا و مبردم تحریبک گردنبد و در زنبدگی
سیاسی حالت بسیج به خود گیرند (بخشایشی اردسبتانی  .)17 -18 1119آلمونبد و
پاول نیز مشارکت سیاسی شهروندان را به دو دستهی کلی مشارکت فعاالنبه و ببهتعبیبر
آلموند مشارکتجویانه و مشارکت پیرومنشبانه تقسبیم مبیکننبد (آلمونبد و همکباران
 .)91 1151ساموئ هانتینگتون نیز مشارکت سیاسی را در  8گونه جای مبیدهبد-1 :
مشارکت خودبهخودی  -1مشارکت برانگیختهی خارجی  -1مشارکت تحصیلی درون-
زا  -7مشارکت سبنتی ریشبهدار معیشبتی جمعیتبی اقتصبادی  -8مشبارکت ارادی و
آگاهانه که در شک هایی نظیر انومنها جماعتها اتحادیهها شوراها احزاب و ...ببروز
میکند .هانتینگتون باور دارد بدون نهادینه شدن مشارکت و از جمله مشارکت سیاسبی
امکانپریر نیست (هانتینگتون  .)91 1110روشن است که مشبارکت گسبتره و ابعباد
گوناگونی دارد که عدم توجه به آنها ضعف پژوهش را به دنبال خواهد داشت .سبطوح
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مشارکت بهطور ک و مشبارکت سیاسبی ببهطبور خباص در قالب

تقسبیمبنبدیهبای

گوناگونی از سوی اندیشمندان مختلف مورد توجه قرار گرفته است .بنابراین الزم اسبت
تا میان سطوح مشارکت تفکیکها و دستهبندیهبایی صبورت گیبرد .همانگونبه کبه فبورنیر و
همکارانش اظهار میدارند تفکیکهایی از این دست ضروری است زیرا برخبی افبراد تنهبا در
اشکال خاصی از کنشهای سیاسی مشبارکت مبیجوینبد (.)Fournier &Et al, 2010, 3
به هنگام بح

از مشارکت سیاسی همانگونه که کاظمی نیز اشاره میکند بایبد ببه یباد

داشته باشیم که مشارکت سیاسی موضوعی پیچیدهتر و مبهمتر از آن اسبت کبه در ببدو
نظر جلوه میکند .چرا که ما با طیفی وسیعی از کنشهبای مشبارکتجویانبهی سیاسبی
مواجهیم (کاظمی  .)...171 :1111پبژوهشهبای صبورت گرفتبه ببر روی مشبارکت
سیاسی عمدتا اظهار داشتهاند که شیوههای متفاوتی از فعالیبت سیاسبی وجبود دارد .ببه
باور ماکارویچ تاکنون در مومو دوگونهی کلی مشارکت سیاسی مورد شناسبایی قبرار
گرفته است که عبارتند از -1 :مشبارکت سیاسبی متعبارف  -1مشبارکت سیاسبی غیبر
متعارف ( .)Makarovich, 2005, 5البته ابهاماتی در ارتباط ببا خطبوط جداکننبدهی
این دو گونه وجود دارد .مونروئه مشارکت سیاسی متعارف را شام کنشهای مشبارکت-
جویانهای میداند که در سنتها و هنوارهای هر کشور پریرفته شده اسبت و در مقابب
از نگاه او کنش سیاسی غیرمتعارف شام آن دسبته از کبنشهبایی اسبت کبه خبار از
هنوار و سنن پریرفته شده و مورد قبول عموم است (مونروئه به نق از بورنبه :1010
 .)199مشارکت سیاسی غیر متعارف را در مومو میتوان در سبه دسبته تقسبیمبنبدی
کرد -1 :عضویت در اجتماعات و جنبشهای اعتراضی  -1تظاهرات نافرمانی مدنی بایکوت
اعتصاب سیاسی و -1 ...شورش انقالب اقدامات تروریسبتی وMakarovich, 2005, (...
 .)8رابرت دال در کتاب توزیه و تحلی جدید سیاست تصبویری از مشبارکت سیاسبی
ترسیم مینماید که سطوح زیر را در بر میگیرد .از نگباه وی مشبارکت سیاسبی شبام :
 -1شرکت درانتخابات ریاست جمهوری  -1شرکت در انتخاببات محلبی  -1فعالیبت
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در یک سازمان درگیرح مشکالت برخی مسائ جامعه  -7کوشش برای اقنا دیگبران
در راهی که خود عم میکنند -8فعالیت برای نامزد یبا حبزب در طبول انتخاببات -1
تماس با دستگاهیای حکومتی(محلی و ملی)  -1شرکت در جلسات سیاسی -5تشبکی
گروه و سازمانی برای ح مشبکالت جامعبه  -9عضبویت یبک سبازمان سیاسبی-10
پرداخت پول به یک نهاد حزب یا نامزد انتخاباتی (دال  .)77 1117در یبک نتیوبه-
گیری از مباح

فوق میتوان دریافت که مشارکت سیاسی مفهومی پیچیده و چندبعدی

است که تنها در یک گونه و یک سطح خالصه نمیشود .مشارکت سیاسی در عین ایبن
که مفهومی کمی است مفهومی کیفی نیز هست و میتواند فهمی عمیق از یک جامعبه و
مختصات سیاسی آن ارائه دهد .افغانستان نیز از این امر مسبتثنی نیسبت و ببه ویبژه ببا
بررسی مشارکت سیاسی زنان میتوان به موقعیت زنان در جامعهی افغانستان پی برد.

مشارکت سیاسی زنان در جوامع در حال گذار به دموکراسی
چنانچه به اصطاالحاتی نظیر جوامع در حال گرار در حبال توسبعه جهبان سبوم و
نظایر این اسامی با ویژگبی هبای متمایزکنندشبان از دیگبر جوامبع بباور داشبته باشبیم
افغانستان بیشک کشوری است که در میان این گونه جوامع جای میگیرد .اصطالح در
حال گرار خود مح بح های فراوان به ویژه در میان پبژوهشگبران حبوزهی توسبعه
بوده است .گرار از سنت به مدرنیته از نگاه نظریبهپبردازان نوسبازی الگبویی خطبی را
یادآور میشد که تمامی کشورها میباید طی میکردند .اما امبروزه ایبن تلقبی حتبی در
میان خود پژوهشگران غربی نیز منتقدانی جبدی دارد .گبرار ببه دموکراسبی را برخبی
فرایندی مستق برای جوامع در حال گرار میبینند که ارتباطی ببا نگباه خطبی گبرار از
سنت به مدرینته ندارد .دموکراسی به مثابه الگوی زمامداری و شیوهی حکمرانبی اسبت
که در عصر حاضر الگوی غال

تلقی شده و در عم نیز مزیتهای خود را نشبان داده

است .اما گرار به دموکراسی نیز نه تنها نیازمند تغییر شبیوهی حکبمرانبی بلکبه نیازمنبد
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تغییرات ارزشی و فرهنگبی اسبت .همبانگونبه کبه بشبیریه اظهبار مبیدارد گبرار ببه
دموکراسی فرآیندی تدریوی و طوالنی است که در طی زمان انبساط بیشتری پیدا کبرده
و بدون آنکه منافع نخبگان حاکم وگروههبای مسبتقر را یکبباره و ببهطبور ناگهبانی در
معرض تهدید قرار دهد مشارکت تودهای را در قال

نهادهای دموکراتیک تبرویج کبرد

(بشیریه  .)1 1158از جمله نیازمندیهبای دموکراسبی و تحقبق شبیوهی حکبمرانبی
دموکراتیک تحقق مشارکت شهروندان در حوزههای گوناگون اجتماعی و سیاسی است.
اما مشارکت سیاسی در کشورهای در حال توسعه و یبا ببه عببارتی در حبال گبرار ببه
دموکراسی با موانع متعددی روبروست به گونهای که حتی نفس دموکراسی نیبز از ایبن
ناحیه در معرض خطر است .این امر در ارتباط با زنان بسیار جدیتر است .در بسبیاری
از کشورهای در حال توسعه نظیر افغانستان همچنان نظام مردسباالر قدرتمنبدی حباکم
است که ارزشهای آن حتی از سوی بسیاری از خود زنان نیز پریرفته شبده و غیرقابب
تردید تلقی میشود .در جوامعی با چنین تفکراتبی زنبان نسببت ببه مبردان مشبارکت
کمتری در عرصهی سیاسی دارند و این امر چندان جای تعو

ندارد .گرچه تالشهای

بسیاری جهت تصدی پستهای سیاسی و اشتغال سطوح باالی مدیریتی از سوی زنبان در
طی سالهای اخیر در این کشورها دنبال شده است کبه مبیتبوان آن را نشبانهی عالقبهی
زنان به حضور در عرصههای سیاسی و مدیریتی تلقی کرد؛ ولی با این حبال ببا نگباهی
اجمالی به وضعیت مشارکت سیاسی زنان در عرصهی جهانی چنین به نظر میرسبد کبه
با وجود تبلیغات و فعالیتهای زنان در بهدستگیری و رسیدن به مناص

سیاسی بباال

هنوز زنان از لحاظ سیاسی در انزوا به سر میبرنبد و روشبن اسبت کبه در کشبورهایی
همچون افغانستان این وضعیت شدیدتر است .به نظر برخی از صاحبنظران انفعال زنبان
و عدم موفقییت آنها نتیوهی سلطهی مردان بر عرصه های سیاسی مبیباشبد .همچنبین
بی تفاوتی سیاسی زنان نیز به هر دلی

یکی از واقعیتهای انکارناپبریر تباریخ سیاسبی

انسان بوده و انفعال سیاسی نیز تنها مبیتوانبد نتیوبهی منطقبی چنبین سبلطهای باشبد
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(بشیریه  .)191 1115طی سده های گرشته مردها در جوامع سلطه گبر ببوده و در
مقاب زن نیز سلطهپریر و در عم
باع

شرایو دوگانه در شبیوههبای آموزشبی و پرورشبی

شک گیری اینگونه واکنش روانی شده است (رزاقی  )111 1111با ایبن حبال

به نظبر مبیرسبد کبه ببا تمبامی ایبن موانبع و مشبکالت ناشبی از سبلطهی مناسببات
مردساالرانه زنان در سبالهبای اخیبر ببا رشبد آگباهی اجتمباعی و سیاسبی حتبی در
کشورهای در حال توسعه نظیر افغانستان نیز درصدد رسیدن به حقوق از دست رفتبهی
خود میباشند و با عالقهی فراوان در تمامی این صحنههبا ببرای احیبای ایبن حقبوق
تالش میکنند.

مشارکت سیاسی زنان قبل از 11سپتامبر (در دوران طالبان)
افغانستان کشوری است که با نگاهی خوشبینانه میتوان گفبت تورببهی انبدکی در
زمینهی دموکراسی و وجود نهادهای دموکراتیک دارد .همانگونه که دالتون اظهار مبیدارد
در سال  1001و پیش از سقوط حکومت طالبان شایستگی هر کشوری در جهان ببرای
گرار به دموکراسی بیش از افغانستان به نظر میرسید .بیش از سه دهه این کشور تحبت
حکومتهای اقتدارگرا اداره شبده ببود .پادشباهی ظاهرشباه حکومبت مطلقبهی داود
حکومت کمونیستی تحت نظر شوروی و در آخر نیز رژیم مواهدین .پبس از ایبن کبه
طالبان در این کشور به قدرت رسیدند وضع باز هم وخیمتر گردید .طالبان ببا ظباهری
مرهبی وارد شده و از مره

برای توجیه حکومت توتالیتر بیرحمانهی خود کبه فاقبد

هرگونه ارزش اخالقی و مرهبی بود بهره جستند ( .)Dalton, 2007, 13با این حبال
جودیبنوامین محقق امور افغانستان در کمیتهی بین المللی در نیویورک اذعان مبیدارد
اگرچه طالبان "وحشتناک" است و آسی های جدی به جامعهی زنان وارد کبرده اسبت
اما افراد اندکی نحوهی عملکرد آنان را بهدرستی درک میکنند ...اینکه ما طالبان را منشأ
همهی مشکالت بدانیم به این معناست که تاریخ را خوب مطالعبه نکبردهایبم .ببه بباور
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بنوامین پیش از این که گروه طالبان حاکمیت را بهدست گیرنبد دیبدن زنبان شباغ در
بسیاری از مراکز شهری این کشور امری عادی به حساب نمبیآمبد .فقبر زنبان و عبدم
مراقبت بهداشتی و پزشکی مشکالتی قدیمی در افغانستان هستند (دژببان .)71 1119
بر اساس گزارش حقوق بشر در سال 1999در دوران حکومت سبه سبالهی مواهبدین
در کاب و پیش از تسلو طالبان نیز نقض وسیع حقبوق بشبر در خبالل جنباهبای ببین
احزاب ادامه داشته است .در این جناها که از سبال  1991تبا  1998مبیالدی (-1117
 1111ش) ادامه داشت ...شکنوه تواوز جنسی و بدرفتارهای دیگر با زنان ببه کبرات
رخ داده است (گزارش ساالنهی حقوق بشر 1999به نق از عالمه همان  .)11با اتکبا
به سخنان باال میتوان این گونه گفت که وضعیت اسفبار مشارکت اجتماعی و سیاسی و
در مومو موقعیت زنان افغان تنها به دوران طالبان بر نمبیگبردد بلکبه پبیش از ایبن
دوران و در زمان حکومتهای پیشین این کشور از پادشاهی ظاهر شاه تا رژیم مواهبدین
نیز نمیتوان از مشارکت اجتماعی و سیاسی باالی زنان سخن به میان آورد .ایبن سبخن
در جای خود صحیح است که اصوال زنان در تاریخ افغانستان از مشارکت در امبور اجتمباعی
و بهویژه سیاسی محروم بودهاند و در این خصوص نیروی اجتمباعی تاثیرگبراری ببه حسباب
نمیآمدند اما این گفته نباید این گونه برداشت شود کبه وضبعیت زنبان و ببهخصبوص
مشارکت آنان در امور سیاسی در زمان رژیمهای گرشته در تاریخ معاصبر افغانسبتان ببا
رژیم طالبان یکسان بوده اسبت .در ادوار پبیش از طالببان مبیتبوان ببه بحب

پیرامبون

مشارکت زنان در امور اجتماعی و سیاسی پرداخت و نمونههبایی را نیبز مثبال آورد .در
این کشور در گرشته برخی نهادهای دموکراتیک البته در شک صوری و ظاهری وجبود
داشته و انتخابات نیز سابقه دارد .زعفرانچی در این زمینه خاطرنشان میسبازد مسبالهی
حقوق و آزادیهای زنان در قانون اساسی سالهای  1917و  1911ذکر شده بود ولی
به رغم این موضو به دلی فرهنا رایج در کشور بهویبژه در منباطق روسبتایی زنبان
بیشتر در محیوهای بسته زندگی میکردند .قانون اساسی قدیم حقبوق محبدودی را ببه
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زنان واگرار کرده بود اما تحت همان شرایو نیز زنان توانایی تحصی در تمام مقباطع و
حق شرکت در انتخابات را (چه در مقبام رایدهنبده و چبه در جایگباه یبک نماینبده)
داشتند و با وجود فقر فردی بسان مردان به مشارکت میپرداختند .برای مثبال در دوران
محمد ظاهرشاه سه وزیر زن در کابینه وجود داشت و تا اوای دههی  1990نیبز بیشبتر
آموزگاران نیمی از کارکنان دولت و  70درصد پزشکان این کشور را زنان تشکی میدادنبد
(زعفرانچی  .)11 1111مارزدن نیز با تایید این مطل

مترکر میشود که ببهتبدریج از

دههی  1980زنان در افغانستان بهعنوان نیروی کار ببه حسباب آمدنبد و توانسبتند در
بخش های خدماتی ببه عنبوان منشبی پرسبتار متصبدی پبریرش و مهمانبدار هواپیمبا
ا ستخدام شوند .تعدادی از زنبان کبه از تحصبیالت عبالی برخبوردار بودنبد توانسبتند
مشاغلی مانند پزشکی وکالت مهندسی و روزنامبهنگباری را برگزیننبد .ببا ایبن حبال
رهبران سنتگرا و علمای افغانستان با این تغییرات تدریوی و بسیار کنبد نیبز مخالفبت
میکردند .در ژرفای افکار محافظهکارانهی آنان خوف تاثیرپریری از اعتقادات بیگاناگان
و القای این اعتقادات به فرزندان از طریق برخورداری زنان از تحصی یا اشتغال وجبود
داشت (مارزدن  .)108 1119با به قدرت رسیدن طالبان مشارکت نسبی زنان در امور
سیاسی و اجتماعی نیز به فراموشی سپرده شد و ببه شبدت از سبوی نیروهبای مبرهبی
حاکم مورد مخالفت قرار گرفت .اندیشهی ظاهرگرایانهی طالبان را در وضعیت زنبان در
این حکومت میتوان مالحظه کرد .آنان در اولین فرمان خود از زنان خواستند که تا حد
امکان در انظار عمومی ظاهر نشوند .زنان از هرگونه اشتغال و نیز حق تحصبی محبروم
شدند .ممنوعیت از رانندگی ممنوعیت خرید و فروش اجناس توسو زنبان ممنوعیبت
استفاده زنان از حمامهای عمومی و ...همگی از اعمبال ظاهرگرایانبهی طالببان در حبق
زنان افغانی است .طالبان در مناطق تحت کنترل خبود محبدودیتهبای بسبیار شبدیدی
نسبت به شهروندان افغانی بهویژه زنان تحمی کردنبد .طالببان زنبان را از فعالیبتهبای
اجتماعی و اقتصادی محروم ساخته و زنان صرفا مواز بودند به منظبور تشبییعجنبازه و
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عیادت از بیماران و یا انوام خریدهای فوری از منزل خار شوند .محمد عمبر یکبی از
رهبران گروه طالبان رعایت حقوق زنان و دختران را مخالف اسالم میدانست و معتقبد
بود که مشارکت اجتماعی این قشر در جامعه موج

فساد اخالقی در اجتما مبیشبود

(کاشانی  .)85 1111با سلطهی طالبان و بسو قرائت رادیکال آنان از مره

و افکار

قرون وسطایی و تاریک آنان که با نام بازگشت به عصر طالیبی گرشبته (سبلفیگبری)
صورت میپریرفت وضع این کشور در گرار به دموکراسبی وخبیمتبر گردیبد و شباهد
عق گردی تاریخی در این زمینه بودیم .در این زمان مردم افغانسبتان گرفتبار حکبومتی
بودند که مردم را جز رعیتی که وظیفهی آن اطاعت کردن اسبت ببه حسباب نمبیآورد.
سخن از مفهومی تحت عنوان مشارکت و آن هم مشارکت سیاسی در زمبان حکبمرانبی
طالبان بر افغانستان محلی از اعراب ندارد .این امر در ارتباط با تمبامی مبردم افغانسبتان
فارغ از توجه به مسای جنسیتی صادق اسبت .ببا ایبن حبال وضبعیت زنبان در دوران
حکومت طالبان بسیار وخیمتر بود و این امر به نگباه طالببان ببه زنبان ارتبباط داشبت.
عصمت الهی و بختیاری خاطرنشان میسازند برداشت طالبان از حقوق سیاسبی -اجتمباعی
زن به معنای محروم کردن آنها از هرگونبه فعالیبت سیاسبی– اجتمباعی ببود .رهببران
طالبان با تکیه بر این تفکر ارتواعی که وظیفهی زنان صرفاً نگهبداری از فرزنبدان خبود
است کلیهی حقوق سیاسی -اجتماعی را از آنان سل نمودند (الهی و بختیاری .)111 1115
در واقع اساس ایدئولوژی جنبش طالبان مبتنی بر این اندیشه بود که زنان نمباد آببرو و
شرف مردان هستند و بنابراین باید از آنان مراقبت به عم آید .روشن است که با چنین
نگاهی زنان تنها باید در خانه بمانند و از خود محافظبت کننبد و از مشبارکت در امبور
سیاسی و اجتماعی جامعهی خود به شدت بپرهیزند .رهبران طالبان در توجیبه عملکبرد
خود توقف رونبد آمبوزش الحبادی و جلبوگیری از ببه انحبراف کشبیده شبدن مبردم
افغانستان به ویژه میلیشیاهای جوان طالبان را به عنوان دلیب ایبن امبر ذکبر مبیکننبد و
معتقدند که تنها هدف آنها محافظبت از خواهرانشبان در مقابب مبردم فاسبد اسبت.آنها

مشارکت سیاسی زنان افغانستان در ساختار جدید قدرت پس از حادثه  00سپتامبر

010

معتقدند که چون مهمترین رسالت زن تربیت فرزندان است باید از حضبور در اجتمبا
اجتناب کرده و به امور منزل و تربیت فرزندان بپردازد (مرشدیزاد  .)77 1150مبی-
توان گفت بح

مشارکت زنان در عرصه سیاسبت در دوره پبیش از طالببان تنهبا ببه

صورت مشارکت تودهای به معنای شرکت در تظاهرات و راهپیمایی ها بود .اما در زمان
طالبان در حد همین سبطح از مشبارکت سیاسبی زنبان را نیبز شباهد نببودیم .بنبابراین
مشارکت در سطح نخبگان که مستلزم اعالم نامزدی و عضویت زنان در مولس قبانون-
گراری نفوذ در نهادهای سیاسی در سطوح باالی تصمیمگیری است نیز در مرکز توجبه
قرار نداشت (الهی و بختیاری همان .)171

مشارکت سیاسی زنان پس از  11سپتامبر (در ساختار قدرت جدید)
تخری

سمب های قدرت مادی -مرکز توارت جهانی -و قدرت نظامی -پنتباگون-

در ساعات بامدادین روز یازده سبپتامبر  1001چالشبی خشبونتببار ببود علیبه تفبوق
آمریکا بهعنوان سمب جوهری که غرب نامیده میشود و در بعبدی فراتبر فریبادی ببود
علیه توبددگرایی سرسبپرده در شبرق کبه ایبن تفبوق آن را مشبروعیت بخشبیده ببود
(دهشیار  .)178 1151با وقو حو ادث یبازده سبپتامبر توجهبات جهبانی ببه سبوی
بنیادگرایی اسالمی و مرکز آن یعنی افغانستان و پاکستان معطوف گردید .ضربهی غاف -
گیرانه و ویرانگر القاعده در یازده سپتامبر جهان غرب را به رهبری ایباالت متحبده روانبهی
کوههای اوراببورا جباللآبباد و درهی خیببر کبرد تبا تروریسبم را در خانبههبای امبن
کوهستانی خود متالشی کند (کربالیی  .)10 1155یازده سپتامبر نقطبه عطفبی ببرای
شک گیری دولت جدید در افغانستان به شمار میآید .با حمله نیروهای ناتو به رهببری
ایاالت متحده و سقوط امارات اسالمی طالبان طرحی نو در کنفرانس ببن ببرای شبک
گیری دولت در افغانستان ریخته شد .حاص ائتالف جامعبهی ببینالمللبی و همکباری
نیروهای داخلی در جنا افغانستان توافقنامهی بن بود که عرصهای جدیبد از تحبوالت
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سیاسی و اجتماعی را برای این کشور رقم زد .اساس توافقات بن پیشببرد دموکراسبی
بود که در قال

مکانیزمهایی چون تصوی

قانون اساسی برگزاری انتخاببات ریاسبت-

جمهوری و پارلمانی و ...پیشبینی گردیده بود (منوچهری و مبزاری  .)105 1155در
کنفرانس بن چند عام مورد توجه قرار گرفت :حقوق بشر آزادی بیان مطبوعبات آزاد
و حقوق زنان که طرح نظام جدید در افغانستان بر همین اساس ریخته شد .به بباور دوپبری
میتوان گفت سنا بنای جمهوری اسالمی افغانستان در کنفرانس بن کبه در تباریخ 11
نوامبر آغاز شد و تبا  8دسبامبر  1001ادامبه یافبت گراشبته شبد .از جملبه  17نفبر
نمایندگان رسمی چهار جناح شرکت کننده در کنفرانس ببن فقبو دو نماینبده از طبقبه
مؤن

بودند؛ یکی آمنه افضلی همسر یکی از مواهدین مشهور هبرات (شبهید افضبلی)

که به عنوان نماینده زنان از طرف جناح جمعیت اسالمی در اغل

کنفرانس ها شبرکت

می نمود و در این کنفرانس هم جزو نمایندگان رسمی جبهه متحبد شبمال ببود .خبانم
دوم سیما ولی یکی از فعالین حقوق زن افغان در آمریکا بود کبه ببا اغلب

مؤسسبات

آمریکایی همکاری نزدیبک داشبت و ببه عنبوان رئبیس مؤسسبه "زنبان مهباجر در راه
توسعه" در آمریکا کار میکرد و به عنوان عضو رسمی از جان

گروه روم معرفی شبده

بود .از میان  11نفر اعضای غیر رسمی کنفرانس سه خانم در اجالس شبرکت داشبتند
رنا یوسف منصوری (دختر دکتر محمد یوسف صدر اعظم سابق افغانستان) جزء هیأت
روم فاطمه گیالنی احمدی (دختر سید احمد گیالنی) جزء "مومبع صبلح" و صبدیقه
بلخی (دختر محمد اسماعی بلخی) یکی از فعالین امور زنان مقیم مشهد که جزو گبروه
" قبرس" بود .به این ترتی

از میان  11نفر اعضای رسمی و غیبر رسبمی در اجبالس

بن جمعاً پنج زن شرکت داشتند" (دوپری  .)111 1111در موافقتنامه بن که سرآغاز
تحوالت جاری در افغانستان محسوب می شود راجع ببه نقبش زنبان در آینبده کشبور
مواردی مطرح شده است -1 :در بند هشتم مقدمه که حباوی اهبداف موافقتنامبه اسبت
آمده که "با درک و قبول اینکه این ترتیبات موقت به عنوان قدم اول ببه سبوی تأسبیس
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یک حکومت وسیع مؤن پریری کثیراالقوامی و حکومت همبه مبردم در نظبر گرفتبه
شده و این ترتیبات و حکومت نبایبد بیشبتر از مبدت معبین روی کبار بمانبد -1 .در
ترکی

اداره موقت در ماده  1آن آمده است که رئیس معاونین رئیس و دیگبر اعضبای

حکومت موقت توسو مشترکین مولبس مبراکرات ملب متحبد در موضبو افغانسبتان
گماشته شدند .انتخاب این اشخاص بر اساس لیاقت و شایسبتگی فبردی آنبان صبورت
گرفته است و البته مالحضات قومی منطقه ای و ترکی
اهمیت سهمگیری طبقه مؤن

مبرهبی افغانسبتان و همچنبین

در حکومت در نظر گرفته شده است .بر ایبن اسباس دو

زن شام کابینه گردیدند :دکتر سیما ثمر به عنوان یکی از پنج معباون صبدارت و وزیبر
یک وزارت خانه جدید التأسیس به نام "وزارت زنان" و دکتر سهیال صدیق اولین زنبی
که به رتبه ژنرالی در زمان کمونیستها نائ آمد به عنوان وزیر بهداشت عامه حکومت
موقت تعیین شد  -1در بخش چهارم مربوط به کمیسبیون مسبتق مخصبوص تشبکی
لویهجرگه اضطراری در ماده  1بند ( ) در رابطه با تعیین نمایندگان تأکید شده تبا یبک
تعداد قاب مالحظه زنان افغان در لویه جرگه اضطراری شرکت نماینبد .در مبواد نهبایی
نیز بار دیگر بر لزوم شرکت زنان در تشکی لویه جرگه اضطراری تأکید شده است( ".کباظم
 .)805 -801 1008به ایبن ترتیب
افغانستان بح

پبیش از شبک گیبری سباختار قبدرت جدیبد در

حقوق زنان مطرح شد و از ابتدا مورد توجه قبرار گرفبت .ایبن امبر ببا

شک گیری و تهیه قانون اساسی به صورت جدیتر درآمد.

جایگاه و مشارکت سیاسی زنان در قانون اساسی جدید
اصوال بح

از مشارکت سیاسی زنان در افغانستان و یا هر کشبور دیگبری پبیش از

شک گیری نظام سیاسی دموکراتیک و یا الاق شبه دموکراتیک (که از نهادها و نمادهای
دموکراسی ولو به صورت صوری برخوردار باشد) محلی از اعراب نبدارد .ببهواسبطهی
سرشت اقتدارگرایانهی حکومتهای پیشین حاکم بر افغانسبتان مشبارکت سیاسبی چبه
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برای زنان و چه برای مردان چندان مطبرح نببوده اسبت .هرچنبد دوران پبیش از روی
کارآمدن طالبان را نمیتوان با دوران طالبان در این خصوص مقایسبه کبرد و حکومبت
طالبان را باید کابوسی برای نه تنها زنان بلکه تمامی مردم افغانستان قلمداد کبرد امبا ببا
توجه به فقدان نظام دموکراتیک مشارکت سیاسی بهویژه در سبطوح بباال اصبوال مطبرح
نبوده است .آنچه که به نبام مشبق و تورببهی دموکراسبی نامیبده مبیشبود در تباریخ
افغانستان مفقود است .در ساخت اقتدارگرایانهی قدرت که نگاهی یبکسبویه و از بباال
به پایین در روابو قدرت حاکم است مردم (فارغ از جنسیت) در فرایند سیاستگراری
و حکمرانی نقشی ندارند و تنها میباید تابع تصمیمات نخبگان سیاسی حاکم باشند .ببا
این حال این شرایو پس از سقوط نظام طالبان و شک گیری نظام سیاسی جدیبد تغییبر
کرد و افغانستان در مسیر دموکراتیزاسیون گام نهاد .یکی از اولین گامها در این راه ببی-
شک تدوین قانون اساسی بود .قانون اساسی نوین افغانستان را میباید قبانونی مبدرن و
کارآمد قلمداد کرد که چنانچه به نحو احسنت اجرا شود میتواند بسیاری از مشبکالت
زنان از جمله بح

مشارکت سیاسی آنان را نه تنها در سطح رایدهی بلکبه در سبطوح

و اشکال دیگر مشارکت سیاسی نیز تا حدود زیادی حب کنبد .بحب

حقبوق زنبان در

تمامی حوزهها از جمله مشارکت سیاسی همانگونه که بیان گردید از اجالس ببن مبورد
توجه قرار گرفت و پس از آن در لویه جرگه اضطراری و لویه جرگبهی قبانون اساسبی
نیز این بح

مطرح گردید و خبود زنبان نیبز در ایبن نشسبتهبا مشبارکت داشبتند و

توانستند تا حدودی شرایو را به نفع زنان تغییر دهند .همانگونبه کبه کباظم خاطرنشبان
میسازد در میان اعضاء کمیسیون انتخاب کننده اعضای لویبه جرگبهی اضبطراری سبه
خانم هم حضور داشتند :محبوبه حقو قم

استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسبی

دانشگاه کاب به عنوان معاون کمیسیون ثریا پرلیکا رئیس سابق مؤسسه نسوان در زمان
ببرک کارم و حمیرا نعمتی .کمیسیون در اولین اقدام نمایندگان عضو جرگه را تعیین کردنبد
که به  1801نفر می رسد .از این میان تعداد  110نفر از نمایندگان را زنبان تشبکی مبیداد؛
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به این صورت که از میان اعضای حکومت و کمیسیون لویه جرگبه (جمعباً  81نفبر)  8زن
از میان شخصیتهای علمی و مسلکی ( 19نفر)  1زن مهاجرین ایران و پاکستان(  100نفبر)
 18زن بیواشدگان ( 1نفبر)  1زن و سبهمیه خباص طبقبه مؤنب

 100زن .سبرانوام

انتخابات نمایندگان لویه جرگه انوام شد که دو معاون رئیس لویه جرگه نیز از میان زنبان انتخباب
شدند .دکتر سیما سمر معاون اول اعظم دادفر معاون دوم( .کاظم همان  .)811-811سرانوام
قانون اساسی افغانستان در لویه جرگهای که به تاریخ  11آذر آغاز و تبا  17دی 1151
به طول انوامید با اتفاق آراء به تصوی

رسید .ایبن قبانون در  1بهمبن همبان سبال ببا

توشیح رییسجمهور وقت حامد کرزی به عنوان قبانون اساسبی رسبمی اعبالم گردیبد
(منوچهری و مزاری همان  .)105دولت جدید افغانستان در راستای موافقتنامه بن کبه
به توسعه حقوق زنان تأکید داشت در مهمترین حرکت اصالحی خود قبانون اساسبی را
در تاریخ  7ژانویه سال  1007تدوین و تصوی

نمبود و در قبانون اساسبی جدیبد ببا

رویکرد مثبت به حقوق زنان چندین ماده را به این موضو اختصاص داده است .آن چه
مشخص است این است که قانون اساسی نوین افغانستان بر اساس احترام به ارزشهای
دموکراتیک از جمله ارزشهای انسانی و برابری حقوق شهروندان تنظیم گردیده اسبت.
در مقدمهی این قانون اساسی آمده است مردم افغانستان به منظور ایوباد جامعب مبدنی
عاری از ظلم استبداد تبعیض و خشونت و مبتنی ببر قانونمنبدی عبدالت اجتمباعی
حفظ کرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادیها و حقوق اساسی مردم این قانون اساسبی
را تصوی

کردهاند (مقدمه قانون اساسی جدید افغانسبتان مصبوب  .)1151در مباده 1

قانون اساسی افغانستان شک دولت "«جمهبوری اسبالمی مسبتق

واحبد و غیرقابب

توزیه»" ذکر گردیده است .این ماده از دو عنصر جمهوریت و اسبالمیت تشبکی شبده
است .استواری حکومت بر دو پایهی مردمی در قال

جمهبوری و اسبالمی اسبت .هبر

دوی این عناصر مشارکت مردمی را در بطن خود دارا میباشبند (منبوچهری و مبزاری
همان  .)117در ماده  7قانون اساسی نوین افغانستان نیز آمده است "حاکمیت ملبی در
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افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسو نماینبدگان خبود آن را اعمبال
میکنند" .بر این اساس میتوان توجه به عام ملت و شهروندان را در این قانون مترقبی
دید .در ادامهی این ماده آمده است که ملت افغانستان شبام تمبامی افبرادی اسبت کبه
تابعیت افغانستان را داشته باشند .از این رو روشن است که زنان نیز در دایبرهی شبمول
این ماده می گنوند و از حقوق برابر با سبایر شبهروندان برخبوردار هسبتند .در مباده 1
قانون اساسی نیز آمده است که "دولت افغانستان منشور مل متحد معاهدات بینالدول
میثاقهای بینالمللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعالمیهی جهانی حقوق بشر
را رعایت میکند" .به این ترتی

در این ماده نیز دولبت افغانسبتان خبود را متعهبد ببه

اعالمیهی جهانی حقوق بشر ساخته است که تمام انسانها را به حکم انسان بودن دارای
حقوق برابر میداند و جنسیت را به هیچ عنوان عام جبدایی و تبعبیض نمبیدانبد .در
ماده  11این قانون بار دیگر بر این امر تاکید شده و آمده است که "هر نبو تبعبیض و
امتیاز میان اتبا افغانستان ممنو است .اتبا افغانستان اعم از زن و مرد در براببر قبانون
دارای حقوق و وجای

مساوی میباشند" .در ماده  11از قانون اساسی نوین افغانسبتان

آمده است که "تمامی اتبا افغانستان از حق انتخاب کردن و انتخباب شبدن برخبوردار
میباشند" (متن قانون اساسی افغانستان مصبوب  .)1151در مباده  11کبه مرببوط ببه
شرایو کاندیدای ریاست جمهوری است آمده است که "کاندید بایبد تبعبه افغانسبتان
مسلمان و متولد از والدین افغان باشد و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد" بنبابراین
میبینیم که با داشتن شرایو عمومی هیچ منعی برای کاندید شدن زنان برای این پسبت
وجود ندارد .همچنین در ماده  11برای عضویت زنان در کابینبه نیبز هبیچ محبدودیتی
مطرح نشده و فقو شرط تابعیت افغانی مطرح شده اسبت .مباده  51قبانون اساسبی در
مورد انتخابات اعضای ولسی جرگه باز هم حالت اختصاص را مطرح کبرده اسبت "در
قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی نمایندگی عمومی و عادالنبه
را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناس

نفوس از هر والیت به طبور متوسبو
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حداق دو وکی زن در ولسی جرگه عضویت یابد ".در این ماده از اص تبعیض مثبت
به نفع زنا ن استفاده شده است کبه ببراین اسباس ببرای حمایبت از عضبویت زنبان در
پارلمان سهمیه خاص را برای آنان در نظر میگیرند .ماده  57مربوط به تعیبین اعضبای
مشرانو جرگه است که یک سوم این اعضاء توسبو رئبیس جمهبور تعیبین مبیشبود و
رئیس جمهور نیز نصف این میزان را به زنبان تخصبیص داده اسبت .در مباده  115در
مورد عضویت در پیش نویس محکمه (دیوان عالی) حالت عمومی حاکم اسبت کبه ببا
ذکر تبعه افغانستان رسیدن به این مقام برای زن و مرد واجد شرایو ممکن است( .قانون
اساسی افغانستان مادههای  .)115 11811851857به ایبن ترتیب

ببا مالحظبه مبواد

قانون اساسی افغانستان میتوان دریافت در این قانون مشارکت سیاسی زنان به رسبمیت
شناخته شده و مانعی جدی بر سر راه مشارکت سیاسی زنبان دیبده نمبیشبود .امبا آیبا
خار از متن قانون اساسی و در متن حیات سیاسی نیز اوضا به همبین منبوال اسبت؟
برای پاسخ به این پرسش میتوان نگاهی به دورن مولس افغانسبتان و شبورای والیتبی
این کشور انداخت .افغانستان دارای دو مولس است -1 :ولسی جرگه یا شورای مبردم
که دارای  179عضو بوده و اعضای آن به طور مستقیم برای یک دوره پنج ساله انتخاب
میگردند .بر اساس قانون اساسی که در سال  1007میالدی تصوی

گردید  15کرسبی

در ولسی جرگه برای زنان اختصاص داده شده است -1مشرانو جرگبه کبه دارای 101
عضو بوده و  17عضو آن از سوی شوراهای ولسوالیها برای یک دوره سه ساله تعیبین
می گردند 17 .عضو دیگر توسو شوراهای والیتی (یک عضو از هر والیت) برای یبک
دوره چهار سال و  17عضو باقیمانده از سوی رئیس جمهبور کشبور ببرای پبنج سبال
منصوب میگردند .قانون اساسی  80درصد از  17عضو منتصب

در مشبرانو جرگبه از

سوی رئیس جمهور را به زنان اختصاص میدهد (وزارت امور زنبان  .)17 1151در
سال  1001میالدی  15کرسی ( 11/1درصد) از مومو کرسیهای ولسبی جرگبه در
پارلمان کشور را زنان کس

کردهاند .با آنکه این دستاورد عالی است ولبی ببا آن همبه

018

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

این رقم پایینتر از  10درصبد حبداق سبطح قببول شبده جهبانی اسبت .هبدف ملبی
درازمدت حدود  80درصد زنان در پارلمان (مشرانو جرگه و ولسی جرگه) مبیباشبد.
در شورای والیتی نیز موموعاً  710کرسی وجود دارد که از جمله  117کرسبی آن ببر
اساس قانون به زنان اختصاص داده شده است .در سال  1008میالدی زنان برنده 111
کرسی شدند .در انتخابات شوراهای والیتی که برای دور دوم در کشور در سبال 1009
برگزار شد نیز  115کاندید زن برای شورای والیتی ثبت نام نمودند کبه در میبان 151
پیروز  105زن حضور داشتند( ".کاظم همبان  .)811بنبابراین در مولبس نیبز شباهد
حضور کمی زنان هستیم با این وجود رای و کومار بر این باورند کبه زنبان در مولبس
افغانستان جایگاه ضعیفی دارند و چندان اثرگرار نیستند .به باورآنبان زنبان همچنبان در
موقعیت حاشیهای باقی ماندهاند ( .)Rai &Kumar, 2007, 87این امر بیشتر متوجبه
کیفیت و اثرگراری مشارکت سیاسی زنان است .بر اساس قانون اساسی جدید افغانستان
حداق  18درصد نمایندگان مولبس بایبد زن باشبند .ایبن میبزان ببیش از بسبیاری از
کشورهای آسیایی است .با این حال حضور صرف زنان در مولس فینفسه به آنها تبوان
سهیم شدن و اعمال نفوذ در فرایند سیاستگراری را نمیدهبد .تورببهی لبویی جرگبه
نگرانیها را پیرامون اینکه بسیاری از نمایندگان زن عمدتا به صورت نمادین و با هبدف
برآورده ساختن انتظارات جامعهی مدنی در مولبس حاضبر شبدهانبد را تقویبت کبرده
است .بسیاری از زنان نماینده از سوی مردان هدایت میشوند و با دستورالعم حمایت
از حقوق زنان وارد مولس نشدهاند ( .)Friedrich- Ebet, 2004, 1به ایبن ترتیب
میتوان دریافت اگرچه مشارکت سیاسی زنان در پارلمان و شبورای والیتبی افغانسبتان
مناس

است و نمایندگان زن بسیاری در ارکان قانونگراری در این کشور حضور دارند

اما این حضور بیشتر از آن که با تاثیرگراری و کارآمدی بهویژه در مسیر دفا از حقبوق
زنان همراه باشد بیشتر کمی است و نمایندگان زن به نسبت تعدادشان از نفوذ باالیی در
فرایند سیاستگراری برخوردار نیستند .این خود بحثی جدی است کبه مبیبایبد مبورد
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توجه قرار گیرد .وضعیت در خصوص پستهای سیاسی و اجرایی نیز تا حدود زیبادی
به همین منوال است .در کابینه دور اول ریاست جمهوری کرزای از  18وزیر تنهبا یبک
تن آن ( 7درصد) آن زن ببود .در سبال  1001مبیالدی افغانسبتان دارای  11سبفیر در
خار از کشور بود که از آن جمله  18تن ( 55درصبد) آنبان را مبردان و  1تبن (11
درصد) را زنان تشکی مبیدادنبد .در انتخاببات ریاسبت جمهبوری دور اول بباز هبم
مسعوده جالل به عنوان تنها نماینده طبقه مؤن

در میان کاندیداها حضور داشت .او نیز

مانند دیگر کاندیداها به تشریح برنامههای خود برای مدت ریاسبت دولبت در صبورت
برنده شدن پرداخت .در حدود بیش از  10میلیون نفبر کبارت ر ی اخبر نمودنبد کبه
حدود  71درصد آنان را زنان تشکی میداد .همچنین دو تبن از کاندیبداهای مبرد نیبز
معاون خود را از میان زنان انتخاب نموده بودند .بنابراین چنانچه از منظبری کمبی و ببا
توجه به تعداد زنان صاح

منص

در ارکان مختلف قانونگراری و اجرایی به موضبو

مشارکت سیاسی زنان در افغانستان بنگریم در سبالهبای پبس از روی کارآمبدن نظبام
سیاسی جدید در افغانستان مشارکت سیاسی زنان بهببود یافتبه اسبت و شباهد حضبور
هرچه بیشتر آنان در ارکان گوناگون نظام سیاسی هستیم .امبا زنبان همچنبان از نفبوذ و
تاثیرگراری کافی در تصمیمگیری برخوردار نیستند .این موضو مبا را ببا ایبن پرسبش
اساسی مواجه میسازد که چه موانعی بر سر راه مشبارکت سیاسبی زنبان در افغانسبتان
وجود دارد؟

موانع مشارکت سیاسی زنان در ساختار جدید قدرت
عوام گوناگونی را میتوان مورد اشاره قرار داد که موج

گردیبده اسبت تبا زنبان

افغانستان نتوانند بسان دیگر زنان در نقاط مختلف جهان به مشارکت سیاسبی بپردازنبد.
این عوام را میتوان به صورت خالصه و در نگاهی کلی ببه سبه دسبته تقسبیم کبرد:
 -1عل روانشناختی :قاضی بر این باور است که دو عام عمده در زمینه روانشناختی
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مانع از حضور فعاالنه زنان در مشارکت سیاسی است .احسباس ببی قبدرتی و نداشبتن
انگیزه برای فعالیت سیاسی چرا که آنها سیاست را پیچیده و مترادف ببا خشبونت مبی-
پندارند و این حوزه را خار از توان خبود مبی دانند(قاضبی  .)181 1151بنبابراین
موانع روانشناختی مشارکت زنان در امور سیاسی بیشتر به عوام ذهنبی ببر مبیگبردد.
زنان افغان ذهنیت مشارکت کنندگان فعال در امور سیاسی را ندارند .آنان به تاثیرگراری
سیاسی خود باور ندارند زیرا مدتها در حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان به حساب
نیامدهاند و این امر برای آنان به عادت و وضعیتی معمول تببدی گشبته اسبت -1علب
اقتصادی – اجتماعی یکی دیگبر از موانبع مشبارکت فعاالنبه زنبان در سیاسبت عامب
اقتصادی و اجتماعی است .نقش مادری و همسری که یک نقش حسباس و ببی وقفبه
است انتخاب زن را وقف خود میکند و فرصتی برای مطالعه و کس

آگباهی سیاسبی

به او نمیدهد .زنان بر خالف مردان به اندازه کافی دارای توربه سیاسی نیستند .بسیاری
از مردان به دلی نو فعالیت و اشتغال خود در اجتما دارای توربه سیاسی مفیبد مبی-
باشند .این عام موج
بدهند و سب

می شود که زنان شبانس اشبتغال بیبرون از خانبه را از دسبت

محرومیت آنها از دستیابی به منابع مالی گردد .فعالیت در عرصه سیاسبت

بدون داشتن منابع مالی مناس

امکان پریر نخواهد بود.زنانی که وابسته به تامین مالی از

سوی مردان خانواده خود هستند این زمینه کمتر برای آنها فراهم شده است تبا از خبود
استقالل اقتصادی و مالی داشته باشند و آن طوری که می خواهند نمبیتواننبد آزادانبه و
با اتکا به توان مالی خود در ساختار سیاسی جامعه مشارکت کننبد و ایبن مسباله خبود
مانعی در راه مشارکت سیاسی آنها در جامعه بوده است -1عل فرهنگی و عرف جامعه
که شاید بتوان گفت از جمله مهمترین موانع مشارکت سیاسی زنان ببهویبژه در سبطوح
باال و مشارکت سیاسی کیفی و تاثیرگرار است .همانگونبه کبه فریبدمن اظهبار مبیدارد
فرهنا مردساالری با تقسیم کار و محول نمودن انوام امبور خانبه ببه زنبان عمبالً ببه
نوعی سب

سل

فرصت مشارکت برابر زنان را فراهم آورده و به تبدریج ببه صبورت
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با همان ارزشهبا

را به زنان ارائه میدهد .منزوی کردن زنان در خانبه جهبت خبدمتگبزاری ببه شبوهر
فرزند و یا جمع خانواده نمونهای است که میتوانبد آسبی هبای دیگبری را در خبود
بپروراند نوعی ساخت اجتمباعی مونب

اببدی را تلقبین کنبد (فریبدمن .)1151811

منزوی کردن زنان دوگانه زن -مرد و تمایز میان این دو را مداوم مقاوم تبر و پایبدارتر
می کند .سیاست عمدت ًا یبک هویبت مبرکر داشبته و انگبار مبردان را از نبوعی رانبت
موقعیت برخوردار کرده و آنان را در حد باالی ساختار سیاسی قرار داده اسبت (ریبیس
دانا  .)17 1151در افغانستان بسیاری بر این باورنبد کبه زنبان مناسب
سیاسی نیستند و اصالً توانایی انوام آن را ندارند .این بباور غالب

فعالیبتهبای

را حتبی بسبیاری از

خود زنان نیز به واسطه ضعف آگاهی و سلطه تاریخی مردان پریرفتهاند .با ایبن وجبود
در سالهای اخیر برخی نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی در تالش برآمدهانبد در
جهت آگاهیبخشی به زنان افغان و بهبود موقعیت آنان فعالیت کنند.

نهادهای دولتی و نیمه دولتی متولی بهبود حقوق زنان در افغانستان
 -1شبکه زنان :شبکه زنان افغان متشک از مؤسساتی است که در ر س آنها زنبان قبرار
دارند و همه کارمندان شان را زنان تشکی میدهند .این شبکه به عنوان نمایندهی مؤسسبات
مربوط به زنان هم اکنون مشغول فعالیت در مناطق مختلف افغانستان اسبت و ببا تمرکبز ببر
ارتقاء آموزش و فرهناسازی به دفبا از حقبوق زنبان نیبز مبیپبردازد (حکمبت 1155
.)115
 -2وزارت امور زنان :دولت به منظور توسعهی حقوق زنان در افغانسبتان و ایوباد
زمینه فعالیتهای عملی برای حمایت و بهبود حقوق زنان همزمان با آغاز کار اداره موقت
در سال  1150وزارت امور زنان را تأسیس نمود کبه تمبام کارمنبدان و ریاسبت آن را
زنان بر عهده دارند (نور محمدی  .)179 1190ایبن وزارتخانبه در راسبتای تحقبق

111

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

اهداف بنیادین خود به حمایت از زنان در قال های مختلف از جمله تحقیق برگبزاری
سمینارها و همایشها و ...میپردازد (پالن کباری ملبی ببرای زنبان افغانسبتان 1155
.)11
 -1کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان :کمیسیون مستق حقوق بشر افغانسبتان
یک نهاد ملی است که بر اساس حکم ماده  85قانون اساسی و بر اساس موافقتنامبه ببن
 1در تاریخ  1151/1/11مطابق با  1جون  1001میالدی با هدف ارتقای حقوق بشبر
حمایت و نظارت بر آن به ریاست یکی از فعباالن حقبوق بشبر دکتبر سبیما سبمر در
افغانستان ایواد گردیده است و مطبابق ببا قبانون تشبکیالت و صبالحیت هبای خبود
فعالیت می نماید (گبزارش سباالنه کمیسبیون مسبتق حقبوق بشبر  .)1001810ایبن
کمیسیون تاکنون اقدامات بسیاری را در جهت رفع تبعبیض و احقباق حقبوق زنبان در
افغانستان انوام داده است.
 -1یونیفم ( :)UNIFEMصندوق توسعه زنان ملب متحبد کبه ببا نبام (صبندوق
خاص محو خشونت علیه زنبان و دختبران) در مباه آگسبت  1001مطبابق مباه مبرداد
 1151در افغانستان تأسیس گردید .هدف اساسی این صندوق ارائه خدمات مسبتقیم ببه
زنان و دختران مواجه با خطبر و قربانیبان خشبونت مبیباشبد .همچنبین هبدف دیگبر
صندوق تقویت و ارتقای ظرفیت مؤسسات دولتی برای جلوگیری از خشونت جنسی و
خشونت مبتنی بر جنسیت و حراست از زنان مواجبه ببا خطبر و قربانیبان خشبونت در
سطح ملی میباشد (موالوردی  .)181 1158در مومو با تالشهای صورت گرفتبه
از سوی این نهادها و سازمانهای ملی و بینالمللی وضبعیت زنبان افغبان تبا حبدودی
بهبود یافته و با توجه به بهبود آموزش و توانمندسازی زنبان در حبوزههبای گونباگون
زنان افغان توانستهاند تا حدودی اعتماد به نفس خود را باز یابند.

آینده مشارکت سیاسی زنان در افغانستان (بیم و امیدها)
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زنان در افغانستان امروز با وضعیتی مواجه هستند کبه از سبویی امیبدواریهبایی را
درخصوص آینده آنان در این کشور به وجود مبیآورد و از سبوی دیگبر چبالشهبا و
مخاطراتی نیز در این زمینه دیده میشود که شایسته توجه است .اگرچه پبس از سبقوط
طالبان و به عبارتی پس از حادثه یازده سپتامبر زنان تا حدودی خود را رها شده دیدنبد
اما واقعیت این است که تنها طالبان مانع مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در افغانستان
محسوب نمیشد .رفتار انتخاباتی زنان نیز در افغانستان امروز رفتاری تبعی و عمدتا ببر
اساس خواست همسران و یا پدرانشان میباشد و میتوان گفت بسیاری از زنبان افغبان
رفتار سیاسی و مشارکت سیاسبی مسبتقالنه و آگاهانبهای ندارنبد .در ارتبباط ببا قبانون
اساسی و پریرش حقوق زنان برای مشارکت در امور سیاسی نیبز همانگونبه کبه رای و
کومار خاطرنشان میسازند اگرچه حق براببری و آزادی در قبانون اساسبی نبوین ببرای
زنان تضمین شده است اما این موضوعات تا حدود زیادی ببر روی کاغبر بباقی مانبده
است .این ذهنیت مردساالر و نگرش هبای رایبج اسبت کبه بایبد تغییبر کنبد ( &Rai
 .)Kumar, 2007, 78در افغانستان امروز تعداد کمی از زنبان ببه صبورت واقعبی و
ملموس در امور سیاسی فعال هستند و میتوان آنها را کنشگر سیاسی واقعی قلمداد کرد
( .)Friedrich- Ebet, 2004, 1اگر تنها به متن قانون اساسی بنگریم میتبوان گفبت
بر روی کاغر مشکالت زنان افغان در اغل

حوزهها و از جملبه مشبارکت سیاسبی ببا

توجه به مواد قانون اساسی افغانستان تا حبدود زیبادی حب شبده اسبت امبا آیبا ایبن
واقعیت وضعیت زنان افغان و موقعیت آنها در مشارکت سیاسی امروز افغانستان اسبت؟
قانون اساسی متنی است که حتی با وجود ضمانت اجرا در عم با مشبکالت متعبددی
بهویژه در کشوری همچون افغانسبتان کبه مبدتهبا از یبک حاکمیبت مرکبزی مقتبدر
برخوردار نبوده و خال قدرت در بخشهای مختلف مشاهده میشده است مواجبه اسبت.
دولت مرکزی هنوز هم با وجود حمایت غبرب در قالب

نیروهبای ائبتالف همچنبان در

بسیاری از نقاط افغانستان با ضعف اجرایی و حاکمیتی روبروسبت و مقبامهبای محلبی و
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سنتی قدرت اصلی را در اختیار دارند .ضمن آنکه حتی در صورت بسو قدرت دولت ببه
دورترین نقاط جغرافیایی کشور نیز نمیتوان نفوذ سنتها و نظام فکری و ارزشبی پیشبین
افغانستان را که تا حدود زیادی تبعیض علیه زنان را بهویزه در حوزههایی نظیر مشبارکت
در امور اجتماعی و سیاسی امری درست اخالقی و عبادی مبیدانبد دشبوار اسبت .در
بسیاری از نقاط افغانستان همچنان نظام قبیلهای با قوانین خاص خود حاکم است کبه کبامال
مردساالر و سلسلهمراتبی است و به هیچ عنوان جایگباه براببر ببرای زنبان را ببر نمبیتاببد.
مشارکت سیاسی بهویژه از سوی زنان پس از سقوط حکومبت طالببان نبه ببهواسبطهی
دگرگونیهای ارزشی و ذهنی رخ داده در بطن جامعه بلکبه ببه دلیب فشبارهای ببین-
المللیای بوده است که تغییر شک حکومت و نزدیک ساختن آن ببه مبدل حکبمرانبی
دموکراتیک را ضروری میساخت .بنابراین حرکت در جهبت گبرار ببه دموکراسبی در
افغانستان نه یک پروسه بلکه پروژهای بود که پس از حمله نیروهای ائتالف بینالمللبی
به رهبری امریکا به این کشور آغاز گردید .از این رو ذهنیت جامعبهی افغبان در حبال
تغییر نبود بلکه ظاهر بیرونی با تغییر شک حکومت و شک گیری نهادهای دموکراتیبک
همچون مولس متحول گردید .به این ترتی

میتوان گفت ارزشهای دموکراتیک نظیبر

تساه و روادارای کثرتگرایی و رقابت مسالمتآمیز حزببی تسباوی حقبوق زنبان و
مردان و مواردی از این دست همچنان در مباحثات دورنی جامعبهی افغبانی از جایگباه
مهمی برخوردار نیست .هرچند مشارکت سیاسی زنان در افغانستان افزایش یافته اما این
امر با توجه به گونهشناسیهای ذکر شده از مشارکت سیاسی که در ابتدای مقالبه اشباره
گردید بیشتر کمی بوده است تا کیفی.
درست است که زنان از سال  1001به این سو به پیشبرفتی واقعبی در حبوزههبایی
نظیر مشارکت سیاسی قانون حقوقی و تحصیالت دست یافتهانبد؛ امبا ایبن دسبتاوردها
همچنان شکننده و ناپایدار باقی مانده است .در گزارشی که از سبوی واحبد ارزیبابی و
پژوهش افغانستان ( )AREUدر ژوئن  1011منتشر گردید اعالم شبد کبه مشبارکت
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سیاسی زنان در این کشور هنوز هم صوری و اسمی است و زنان کنترل کمبی ببر روی
منابع دارند ( .)Oxfam, 2011, 12زنان افغان نگرانند تا بار دیگر طالبان ایببن ببار از
مسیر صلح با دولت جدید افغانستان در قبدرت سبهیم شبده و وضبعیت زنبان در ایبن
کشور موددا سیری نزولی را طی کند .این نگرانی با توجه به تالشهای صورت گرفتبه
برای انوام مراکرات صلح ببا طالببان دور از ذهبن نیسبت .امبا ببا تمبام ایبن نگرانبیهبا و
مخاطرات موارد امیدبخشی نیز وجود دارد که زنان افغان را نسبت به آینده امیدوار میسبازد.
همانگونه که کاظم نیز اشاره میکند در انتخاببات دوره دوم ریاسبت جمهبوری کبه در
تاریخ  19مرداد  1155برگزار شد بر اساس آمار کمیسبیون مسبتق انتخاببات حبدود
 %71از ر ی دهندگان را زنان تشکی میداد و ایبن ببا وجبودی اسبت کبه تهدیبدهای
امنیتی به شدت بر کشور و در فضای انتخاباتی حاکم بود .در میان کاندیداها نیبز دو زن
حضور داشتند شهال عطاء و دکتر فروزان فنا .حضور این دو زن در میان کاندیبداها ببا
وجود همه موانع نشان ده نبده عبزم و اراده زنبان افغانسبتان ببرای حضبور در صبحنه
سیاسی کشور است.در سال  1011افغانستان  19نماینده زن در مولس داشته است کبه
15درصد ک تعداد نمایندگان را تشکی میدهبد و ایبن یکبی از بباالترین درصبدهای
حضور زنان در مولس در سبطح جهبان اسبت .هرچنبد ایبن امبر عمبدتا نتیوبه نظبام
انتخاباتی سهمیهای اسبت کبه در افغانسبتان حباکم اسبت ( .)Oxfam, 2011, 11از
سویی دیگر امروزه میلیونها دختر افغبان ببه مبدارس بازگشبتهانبد و زنبان موبددا در
مشاغلی نظیر پزشکی وکالت قضاوت و حتی نیروی پلیس مشغول به کار شدهانبد کبه
این خود میتواند در بلندمدت نقش مهمی در گشایش فضای سیاسی و اجتماعی ببرای
زنان داشته باشد.

نتیجه گیری
زنان در بسیاری از کشورهای جهان و بهویژه کشورهای در حال توسعه که سنتهبا
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و باورهای کهن همچنان از نفوذ برخوردار است اسبیر ذهنیبت خبود هسبتند .هرچنبد
مناسبات اجتماعی در نظام مردساالر در بسبیاری از کشبورهای جهبان همچنبان حباکم
است و این امر مانعی مهم بر سر راه مشارکت سیاسی زنان بهویژه در سطوح بباال مبیباشبد
اما در نهایت این زنان هستند که مهمترین نقش را در بازتولید نظبام مردسباالر و تبداوم
مناسبات اجتماعی و رسوم و سنن غلو گرشته ایفا میکنند .مردان فبردا در دامبان زنبان
امروز پرورش مییابند .در مناطقی از افغانستان همچنبان اعمبال نظیبر ختنبهی دختبران
ادامه دارد و نکتهی جال

توجه این است که این امر در بسبیاری مبوارد ببدون آگباهی

مردان و توسو مادران این دختران انوام میگیرد .آنان خود افکار و سنن غلبو گرشبته
را تداوم میبخشند و ذهنیت خود را به دخترانشان القا میکنند .در واقع مسأله زنان یک
مسأله فرهنگی است و ح آن نیز در کنار وضع قوانین و نهادینه ساختن امبور زنبان در
قوانین نیازمند کار و برنامه ریزی فرهنگی و نهادینه ساختن و تثبیبت حضبور زنبان در
ذهنیت افراد جامعه می باشد .افغانستان یک جامعه قبیلهساالر است که فرهنا و سبنت
قبیله در آن دمیده و منبع تصمیم گیری در روابو اجتماعی – سیاسی را شک می دهبد.
در فرهنا قبیله ساالر زن نخستین قربانی است؛ زیرا فرهنبا قبیلبهای مردسباالر زن
ستیز و خردگریز است .آنچه زنان افغان به آن نیباز دارنبد آگباهی و آمبوزش اسبت تبا
بتوانند بهصورت تدریوی انگارههای ذهنی شک گرفته در قال

دوگانه مبرد-زن را کبه

زنان را بهصورت طبیعی کمتوانتر و دارای استعداد طبیعی نازلتر میداند تغییبر کنبد و
در این راه بخش زیادی از مسئولیت بر دوش خود زنان افغان است .زنبان افغبان نشبان
دادهاند که میتوانند شرایو را تا حدودی به نفع خبود تغییبر دهنبد امبا ببیشبک ایبن
تالشها باید افزایش یابد و تا رسیدن به هبدف کبه همانبا براببری حقبوق اجتمباعی و
سیاسی زنان افغان با مردان است راه درازی در پیش میباشد.

مشارکت سیاسی زنان افغانستان در ساختار جدید قدرت پس از حادثه  00سپتامبر

111

منابع
 -1آلموند گابری

بینگهام پاول و جی مونت رابرت ( )1151چهارچوبی نظری

برای بررسی سیاست تطبیقی ،ترجمه علیرضا طی

چاپ سوم تهران مرکبز آمبوزش

مدیریت دولتی.
 -1امیر ارجمند اردشیر ( )1151مجموعه اسناد بین المللـی حقـوق بشـر

1

تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
 -1بخشایشی اردستانی احمد ( )1119درآمدی بر نظامهـای سیاسـی مقایسـه-
ای چاپ دوم تهران انتشارات آوای نور.
 -7بشیریه حسین ( )1115جامعه شناسی سیاسی تهران نشر نی.
 -8بهشیار حسین ( )1151سیاست خارجی آمریکا و هژمبونی تهبران انتشبارات
خو سوم
 -1پالن کاری ملی برای زنبان افغانسبتان ()1155( 1397- 1387 )NAPWA
وسیله کاری دولت برای تطبیق پالسیها و تعهداتش مبنی بر تغییر در وضعیت زنان،
کابل انتشارات وزارت زنان.
 -1حکمت محمدآصف ( )1155فمنیسم ،شکست افسانه آزادی زنان دبیرخانبه
دومین همایش جهانی مسائ زنان.
 -5دال رابرت ( )1117تجزیه و تحلیل جدید سیاست ترجمه حسبین ظفریبان
تهران انتشارات ظفریان.
 -9دوپری نانسی هاچ ( )1111زنان افغان تحت حکومـت طالبـان ،افغانسـتان
طالبان و سیاستهای جهانی مترجم محقق مشهد انتشارات ترانه.
 -10راش مایک ( )1111جامعه و سیاست ترجمه منبوچهر صببوری کاشبانی

118

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

تهران انتشارات سمت.
 -11رزاقی ابراهیم ( )1111زن ،نفی سلطه و توسعه همه جانبه تهران کمیسیون امور بانوان.
 -11زنان و مردان در افغانستان ( )1151جمهوری اسالمی افغانستان وزارت امور زنان.
 -11عصمت اللهی و دیگبران ( )1151جریـان پرشـتاط طالبـان تهبران مرکبز
مطالعات فرهنگی– بین المللی سازمان فرهنا و ارتباطات اسالمی معاونت پژوهشی و
آموزشی انتشارات الهدی
 -17علویتبار علیرضا ( )1151مشارکت در اداره امور شهرها ،بررسی الگـوی
مشارکت شهروندان در اداره امور شـهرها جلبد اول چباپ دوم تهبران انتشبارات
سازمان شهرداریهای کشور.
 -18فریدمن جین ( )1151فمنیسـم ترجمبه فیبروزه مهباجر تهبران انتشبارات
آشیان.
 -11قاضی ابوالفض

( )1151حقوق اساسی زن و نهادهـای سیاسـی تهبران

انتشارات دانشگاه تهران.
 -11قانون اساسی افغانستان جدید مصوب 1151.
 -15کاظمی علی اصغر ( )1111بحـران نـوگرایی و فرهنـی سیاسـی تهبران نشبر
قومس.
 -19مببارزدن پیتببر ( )1119طالبــان :جنــی و مــذها و نظــام نــوین در
افغانستان ترجمه نوله خندق تهران انتشارات وزارت امور خارجه
 -10مصفّا نسبرین ( )1118مشـارکت سیاسـی زنـان در ایـران تهبران دفتبر
مطالعات بین المللی وزارت امور خارجه.
 -11موالوردی شهیندوخت ( )1158کالبد شکافی خشونت علیه زنـان تهبران
حقوقدان دانش نگار

مشارکت سیاسی زنان افغانستان در ساختار جدید قدرت پس از حادثه  00سپتامبر

111

 -11واینر مایرون (« )1150مشارکت سیاسی ،بحران ،فرایند سیاسی» در بحرانها
و توالیها در توسعه لوسین پای و دیگران ترجمه غالمرضبا خواجبهسبروی تهبران
انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-11هانتینگتون سباموئ ( )1110سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی
ترجمه محسن ثالثی نشر علم.
 -17اردستانی حسبن (« )1151نقش رسانههـا در فراینـد جلـا مشـارکت سیاسـی» در
موموعه مقاالت پژوهشنامه رسانهها و مشارکت سیاسی گروه پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی.
 -18آبرامسون پ ( )1151مشارکت سیاسی ترجمه نسرین طباطبایی در کتباب
دائره المعارف دموکراسی زیر نظر سیمور مارتین لیپست ترجمه ببه سرپرسبتی کبامران
فانی و نور اللله مرادی تهران کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه
 -11دژبان فریبا ( )1119استراتژیهای مقابله با خشـونت علیـه زنـان ،مجلـه
حقوق زنان شماره 15-71 18
 -11رییس دانا فریبرز عوامل ایجاد فساد اداری – مالی در ایران در کتباب :انومبن
جامعه شناسی ایران موموعه مقاالت اولین همایش ملبی آسبی

هبای اجتمباعی در ایبران

خرداد  1151جلد ششم مسای و جرایم مالی – اقتصادی و سرقت تهران انتشارات آگاه
 -15زعفرانچی لیالسادات () کابینه افغانستان و حضور سیاسی زنـان مطالعبات
آسیای مرکزی و قفقاز شماره1-11 ...
 -19عالمه غالم حیدر ( )1150جانیان علیه بشریت و کـابو

محاکمـه بـین-

المللی موله دیدگاههای حقوقی شماره  11و 11-51 11
 -10کاشانی سارا ( )1111نقض حقوق زنان در افغانستان مولبه حقبوق زنبان شبماره

 85-89 1کاظم سید عبدهلل زنان افغان زیر فشار عنعنه و تجـدد  1008کالیفورنیبا
انتشارات و مطبعه میومند.

 -11کربالیی محمدرضا ( )1155گذار به دموکراسی؛ تجربه افغانستان چشمانداز

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

101

.89-11 ص.....ایران شماره

) آینده سیاسـی افغانسـتان چشبمانبداز ایبران1151(  کربالیی محمدرضا-11

.11-10 11شماره

) کژکارکردی سنت و ظهور طالبـان مولبه کتباب1150(  مرشدیزاد علی-11

.71-78 71  و71 ماه علوم اجتماعی شماره

) «بررسی نقش مشارکتی رسانههـا در انتخابـات» در1151(  نصیری بهاره-17
موموعه مقاالت پژوهشنامه رسانهها و مشارکت سیاسی گروه پژوهشهای فرهنگبی و
.اجتماعی
35- Andrew Bourne, Paul, (2010), Unconventional political
participation in a Middle Income Developing Country, Journal
of social sciences, 3 , 196-203.
36- Dalton, Russell (2007), Afghans and Democracy, in the Asia
Foundation (State Building, Political process and Human
Security in Afghnistan), 13-28
37- Fournier, Patrick& EtAl, (2010), The Determinants of Youth
Political Participathion: Conventhional and Non Conventhional .
University Montreal and McGill.
38- Kumar, Sanjay & Ray, praveen (2007), Change in the Status
of Women in Afghnistan, in the Asia Foundation (State
Building, Political process and Human Security in Afghnistan),
77-98
39- Makarovich, Matej, (2005), The European Patterns of
Political Participation: Towards the Issue of Convergence, EU
network of excellence project.

