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خالصه۳

سپاسگذاری۴
و سپاسگذاری خویش  امتنان  مراتب  و دموکراسی  برای صلح  برابری  مؤسسه 
را به تمامی زنانیکه در این بحثهای مشورتی اشتراک نمودند ابراز نموده و باید 
تأیید نمود که بدون همکاری شان ممکن نبود تا این بحثهای مشورتی به گونه ی 
کامل و عملی میگردید. ضمناً مؤسسه برابری برای صلح و دموکرسی از بازنگر 
جهت  در  شان  دریغ  بی  حمایت  و  فعاالنه  سهم  جهت  فاتمه  یومنا  گان  کننده 
از تمامی اعضای کمیته  تا  امتنان مینماید. عالوتاً جا دارد  ابراز  این سند  تکمیل 
ی مشورتی و هماهنگ کننده گان مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی که 
مسؤول هماهنگی شبکه های زنان در والیات میباشند، در جهت ارایه ی نظرات 
و سهم فعال شان به منظور ترتیب و تکمیل این سند ابراز قدر دانی نمود. ضمناً از 
آقای موریتز رید به منظور ویرایش این سند ابراز سپاس نمود. هکذا، باید ابراز نمود 
که شبکه ی جهانی جامعه ی مدنی برای انکشاف ابزار برای بحثهای مشورتی 

همکاری الزم نمودند.

میتودولوژی
این سند در برگیرنده ی 8 صحبت مشورتی با ۷۰ زن از ۱۹ والیت ) ننگرهار، لوگر، 
بامیان، هرات، کندهار، هلمند،  خوست، پکتیا، فاریاب، بدخشان، کندز، تخار، بغالن، 
های  مصاحبه  ی  مرحله  دو  و  کاپیسا   و  پروان  بلخ،  سمنگان،  سرپل،  جوزجان، 
پیگیری کننده قبل و بعد از اولین مرحله ی انتخابات با ۳8 زن که در کنفرانس ملی 
زنان و انتخابات که توسط مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی در سال 2۱۰۴ 
سازماندهی گردیده بود، میباشد.  دو مرحله ی تحقیق کیفی مربوطه، توسط دو 
محقق به منظور کسب نظرات براه انداخته شد. اطالعات در ساحات مربوطه به گونه 
ی درست تنظیم گردیده تا باشد که شیوه های تحقیق برای آنعده اشتراک کننده 

گانیکه از همرایشان بحثهای مشورتی صورت گرفت، مهم تلقی گردد.   

یادداشت: نقل قول ها از اطالعات این بحثهای مشورتی مستقیماً قسمیکه توسط 
تصحیح  منظور  به  آن  انگلیسی  ی  ترجمه  اند،  برده شده  کار  به  گقته شده  زنان 
اغالط گرامری در بعضی حاالت تغییر داده شده است، لیکن این مورد در نظر گرفته 
شده تا ماهیت و معنای اصلی جمله تغییر نکند. این گزارش روی نقطه نظرات زنان 
به مثابه رأی دهنده گان و اشتراک کننده گان در پروسه ها به صفت شهروندان از 
والیات تمرکز نموده که در برگیرنده چالش ها و زمینه هایی که زنان نامزد با آن روبرو 

هستند، نمیباشد. 

در ارتباط با نویسنده گان
خانم حنا پارتیس جیننگ کاندید دوکتورا در امور  روابط بین المللی به  پوهنتون 
اندروز اسکاتلند میباشد. خانم پارتیس از ساحات تحقیقی مؤسسه برابری برای 
صلح و دموکراسی زمانیکه کار ساحوی را در افغانستان به منظور کسب دوکتورا 
ذیل  موارد  تحقیقی موصوفه شامل  نمود. ساحات  بازدید  به عهده داشت،  اش 
میگردد: جنسیت، عملیات های صلح آمیز نظامی، و پرنسیپ های نورمی مانند 

مسؤولیت در برابر پروژه ها. 

دموکراسی  و  صلح  برای  برابری  مؤسسه  تخنیکی  مشاور  هوبر  ماری  خانم 
زنده  افغانستان  در  که  میشود  سال  دو  مدت  حدود  هوبر  ماری  خانم  میباشد. 
گی نموده و فعالیت های تحقیقی را برای ارگان های ملی و بین المللی انجام 
موضوعات  جندر،  میگردد:  ذیل  موارد  شامل  موصوفه  تحقیقی  ساحات  میدهد. 
زنان، انکشاف نظامی، ابتکارات توسط محالت، مهاجرین و بیجاشده گان میباشد.
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رابطه میان افغانستان به مثابه ی یک ملت و سهمگیری  زنان در روند دموکراسی یکی از موضوعات حاد خ
و مهم برای ساختارهای سیاسی جدید التأسیس کشور محسوب میگردد. الزمی است تا  اندوخته ها 
از انتخابات ریاست جمهوری سال 2۰۱۴ منعکس گردیده و  نگاهی بر امکانات آینده برای انتخابات سال 
2۰۱۵ مبذول شود تا مشخص گردد که چه راهکارها باید روی دست گرفته شود تا اشتراک زنان را در روند 
دموکراسی مختلف بهبود ببخشد.  با گذشت زمان، این امر واضح میگردد که با وجود دستآورد های بزرگ 
هنوز هم الزمی است تا در ارتباط با  تعمیم و تضمین حقوق مدنی زنان تالش بیشتر باید صورت گیرد. 
ذریعه ی مباحث مشورتی، مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی دریافت که جامعه ی مدنی باید 
نه تنها روی برنامه های مختص برای زنان تعمق ننموده بلکه روی برنامه هایی که سهمگیری زنان را در 
عرصه های سیاسی تسهیل نماید، تمرکز نماید. این سند، بازیافت ها و سفارشاتی را که موجب کاهش 
و از میان برداشتن موانع سهمـــــــــــــــــــــــــــگیری دموکراتیک زنان در انتخابات پارلمـــــــــــــــــانی 

سال 2۰۱۵ میگردد، ارایه مینماید.   
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مقدمه
نیز  دیگر  گزارشات  سفارشات  در  وسیع  ی  گونه  به 
مورد تأکید قرار گرفته است. این سند روی سفارشات 
المللی  برای تمویل کننده گان، موسسات ملی و بین 
و جامعه ی مدنی نیز تمرکز مینماید. با در نظر داشت 
یک  ی  ارایه  جهت  در  آروزمندی  و  مسؤولیت  احساس 
سند پویا و جامع از طریق مباحث مشورتی که  با زنان 
جهت  ها  میکانیزم  روی  مشخص  تمرکز  گرفت،  صورت 
افزایش نه تنها کمی بلکه کیفی سهمگیری مدنی زنان 

در انتخابات آینده صورت گرفته است.  
 

مباحث  دموکراسی  و  صلح  برای  برابری  مؤسسه 
مختلف  والیات  در  وار  مرحله  ی  گونه  به  را   مشورتی 
به راه انداخت. مباحث مشورتی با ۷۰ زن از ۱۹ والیت 
کشور در اواخـــــــــــــــــــــر سال 2۰۱۳ قبل از انتخابات، 
راه اندازی گردیده و مصاحبه های قبل و بعد از مرحله 
ی اول انتخابات با ۳8  زن یعنی  آنهایی که در کنفرانس 
2۰۱۴ شرکت  فبروی  برج  در  که  انتخابات  و  زنان  ملی 
نموده بودند توسط مؤسسه برگزار و توسط انستیتیوت 
صلح ایاالت متحده آمریکا )USIP( مورد حمایه مالی قرار 

گرفته بود. 

ماهیت و اهمیت مرحله ی گذار برای آینده ی افغانستان 
انتقال  اولین  شاهد  افغانها  است.  درک  و  فهم  قابل 
به  جمهور  رئیس  یک  از  دموکراتیک  ی  گونه  به  قدرت 
رئیس جمهور دیگر، خروج نیرو های خارجی و انتخابات 
پارلمانی سال 2۰۱۵ می باشند. این گزارش، مجموعه 
ای از پیشنهادات و فعالیت ها را در سطوح مختلف جهت 
نظر  نقطه  از  زنان  تقویت بخشیدن اشتراک دموکراتیک 
زنانی که  در فعالیت های جامعه ی مدنی در  سراسر 
این  میدارد. ضمناً  بیان  باشند،  افغانستان، شامل می 
ها  فعالیت  این  چگونه  که  میسازد  مشخص  گزارش 
که  زنان  مدنی  سهمگیری  استمرار  جهت  در  میتوانند 
نیمی نفوس افغانستان را تشکیل میدهند، ممد و مفید 
واقع شده و طریقه های ممکن و سازگار را جهت تقویت 
نمودن هر چه بیشتری سهمگیری زنان در عرصه های 

مختلف به ارمغان بیاورد.  

ضمناً این گزارش روی سفارشات قابل تطبیق برای جناح 
مستقل  کمیسیون  و  دولتی  دوایر  چون  مربوطه  های 
انتخابات تمرکزمینماید. اما سفارشات در ارتباط با افزایش 
تعداد کارمندان اناث در مراکز رأی دهی،  افزایش تعداد 
تالشی  محالت  در  محافظین  و  اناث  پولیس  منسوبین 
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چالش ها فرا راه اشتراک 
مدنی زنان

مردم   2013 سال  سروی  اساس  2بر  امنیت 
افغانستان، یکتعداد سواالت در ارتباط با انتخابات خاصتاً 
 20 از زنان پرسیده شد.   2014 انتخابات سال  توجه به 
دادن  رأی  از  ایشان  که  نمودند  اظهار  افغان  زنان  فیصد 
خیلی ها هراس داشتند، 37 فیصد زنان اظهار نمودند که 
ایشان کمتر هراس داشتند. در واقع امنیت نقش مهمی 
را در ارتباط با اینکه 80 فیصد زنان در انتخابات اشتراک 
نموده و رأی بدهند، ایفا نمود. امنیت به مثابه ی نگرانی 
عمده در هر جلسه ی مشورتی در پیوند با اشتراک زنان 
در انتخابات ذکر گردیده و یکتعداد عوامل در مصاحبه های 
قبل از انتخابات و بعد از انتخابات که مانع اشتراک زنان در 

انتخابات گردیده بود، تصریح گردید. 

استخدام  با  ارتباط  در  داخله  وزارت  تعهد  وجود  با 
پیوند  در  توجه جدی  و  اناث  پولیس طبقه ی  منسوبین 
با روز انتخابات در سراسر کشور، بعضی زنان هنوز هم 
احساس مینمایند که ناامنی چالش بزرگی را در جهت 
اشتراک سیاسی زنان4 ببار آورده است. تعدادی از زنان 
تهدید  مهمی  عنصر  طالبان  که  نمودند  ذکر  مشخصاً 
نمودند  اظهار  زنان  ضمناً  میگردند.  محسوب  زنان  برای 
که اشتراک شان در فعالیت های چون انتخابات نه تنها 
برایشان آسیب پذیری را از جانب طالبان ببار آورده بلکه 
تعداد افراد دیگری نیز وجود دارند که اشتراک مدنی زنان 
در چنین فعالیت ها را تقبیح نموده که این امر یکی از 
موارد آسیب پذیری زنان خاصتاً در روز انتخابات5 محسوب 
گردید. بعضی زنان رویداد های گذشته در پیوند با کشتن 
در جریان  را   زنان در محالت مختلف  قتل رسیدن  به  و 
انتخابات  گذشته که موجب هراس برای زنان جهت رأی 

دهی در انتخابات گردیده است6، نیز یاد آوری نمودند. 

که  نمودند  اظهار  زنان  از  یکتعداد  مباحث مشورتی،  در 
را  افغانستان  المللی  بین  ی  جامعه  تا  آنست  بر  امید 
در قسمت فراهم نمودن امنیت7 درست برای انتخابات 
یاری رساند. تعدادی از زنان اظهار نمودند که دولت باید 

۴ مصاحبه ی بعد از انتخابات 
۵ مباحث مشورتی شمال۳
 ۶مباحث مشورتی شمال ۴

 ۷ مباحث مشورتی جنوب ۳ ۱ مباحث مشوتری شمال 2 ۳ ۴
 8 مباحث مشورتی 2 ۱ مباحث مشورتی ۳

 ۹مباحث مشورتی ۱
۱۰ مباحث مشورتی ۳

 ۱۱مباحث مشورتی ۳ 2 ۱
۱2 مباحث مشورتی۳

در سه مرحله ی جلسات مشورتی، تمرکز اصلی روی 
چالشی هایی که صد راه اشتراک مدنی زنان میباشد، 
و  موانع  روی  جدی  تأکید  اخص،  طور  به  گرفت.  صورت 
چالش هایی که زنان حین پروسه ی رأی دهی به آن 
مواجه گردیدند، صورت گرفته و بسیاری از چالش هایی 
موضوعات  گردید  مطرح  مشورتی  مباحث  این  در  که 
خیلی ها جدید به نظر نمیرسید زیرا  بیشترینه نگرانی 
ها  ناشی از موضوعاتی بود که در انتخابات سال های 
قبلی واقع گردیده و بعید  به نظر نمیرسد که این چالش 
در  زنان  مدنی  سهمگیری  با  پیوند  در  ها  ونگرانی  ها 
ی  مرحله  بپیوندد.  وقوع  به  نیز   2015 سال  انتخابات 
نخست انتخابات ریاست جمهوری در 5 اپریل سال 2014 
به وقوع پیوست. بر اساس معلومات حاصله از کمیسیون 
نفر،  واجد شرایط  12 میلیون  انتخابات، حدود  مستقل 
برای رأی دهی بودند که از جمله سه میلیون کارت رأی 
دهی از برج می 2013 توزیع شد که از جمله 35 فیصد 
از جمله  است.   توزیع شده  زنان1  به  دهی  رأی  کارت 
 2014 انتخابات سال  برای  که  دهی  رأی  مرکز   20795
تأسیس گردیده بود  8573 این مراکز برای زنان اختصاص 
 13,690 حدود  در  داخله  امور  وزارت  بود.   شده  داده 
 581 جمله  آن  از  که  نمود  استخدام  را  پولیس  کارمند 
تن به مثابه ی پولیس مسلکی و 2245 تن آن به صفت 
محافظین2 مورد آموزش قرار گرفتند. از جمله 6.6 میلیون 
رآی ایکه در مرحله ی اول انتخابات استعمال گردیده بود، 
بر اساس گزارش کمیسیون مستقل انتخابات در حدود 
36 درصد انرا رأی زنان3 تشکیل میدهد. در مرحله ی دوم 
انتخابات، اگر چه ارقام ارایه شده در رقابت نزدیک قرار 
داشت، یعنی در حدود 9,324 از جمله 23,136 مرکز رأی 
دهی 40 فیصد آن برای زنان اختصاص داده شده بود و 
از مجموع 36 فیصد رأی توسط زنان به صندوق ها ریخته 

شده بود.۱

نتخابات     ۱ در   زنان  اشتراک  ـ  آنیده  دهی  عطایی: شکل  عبدهللا    
http://af.boell. ,2014 2014 سال 2014 ـ هینریچ بول سیفتنگ ـ افغانستان 28 ـ جوالی

org/2014/06/28 شکل دهی آینده ی زنان افغان در انتخابات سال 2014 . 
  Ibid. 2 

Ibid. ۳

http://af.boell.org/2014/06/28
http://af.boell.org/2014/06/28
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نگرانی ها و موانع دینی 
ریاست  انتخابات  برگزاری  از  قبل  کلتوری  و 
جمهوری، زنان، رسم و عنعنات ناپسند، فامیل های مرد 
مثابه ی چالش  به  را  اجتماعی  و ساختار های  ساالر 
تلقی  انتخابات  در  زنان  اشتراک  جهت  در  عمده  های 
نمودند.13 در یکی از مباحث مشورتی تصریح گردید که 
زنان از والیت خوست و پکتیا قادر نبودند تا در انتخابات 
ریاست جمهوری گذشته باالثر موانع سنتی رأی بدهند. 
از زنان،  انتخابات، تعداد زیادی  از  در مصاحبه های قبل 
مرد ساالری و موانع اجتماعی و سنتی را به مثابه موانع 

امنیت و مصؤونیت زنان8 را در جهت اشتراک در پروسه 
رأی  جهت  شهرها  حاالنکه  نماید.  تضمین  انتخابات  ی 
دهی زنان نسبتاً  مصوون تر است، لیکن نگرانی های 
برای  بزرگ  مانع  میتواند  امنیت  اینکه  با  پیوند  در  جدی 
رأی دهی زنانیکه از ولسوالی ها و محالت دور دست9 
در پروسه ی انتخابات شرکت مینمایند، محسوب گردد. 
اظهار  مشورتی  مباحث  در  زنان  تعداد   یک  حالیکه  در 
بیشتر  زنان  به  امنیتی مربوط  نگرانی های  داشتند که 
مربوط به روز انتخابات و به میان آوردن خشونت از جانب 
های  نگرانی  دیگری  تعداد  میباشد،  مخالف  های  گروه 
امنیتی را همچنان باورها و عقاید اجتماعی و فرهنگی 

و خشونت علیه زنان10 تشکیل میداد.  

فعالیت های مدنی زنان در این مباحث مشورتی به مثابه 
اشتراک  است.  گردیده  قلمداد  بزرگ مخاطره  عامل  ی 
کننده گان اظهار نمودند که زنان فعال همیشه از جانب 
مردم های قابل شناخت و غیر قابل شناخت مورد تهدید 
قرار گرفته و حتی در بعضی موارد زنانیکه در ارتباط با منع 
11حقوق زنان و اشتراک مدنی زنان  خشونت علیه زنان،  
دادخواهی و مجادله مینمایند، مورد حمله و تهاجم قرار 

میگیرند.۱2 

عدم امنیت یکی از  چالشهای بزرگ نه تنها برای زنان 
بلکه برای فعالیت های انتخابات در سراسر افغانستان 
به شمار رفته که این امر یک مالحظه ی جدید به شمار 
نمیرود. اما مباحث مشورتی که در سه مرحله ی پروسه 
ی انتخابات صورت گرفت، نمایانگر اینست که تامین امنیت 
تنها در روز انتخابات بسنده نبوده بلکه خشونت مخصوصآ 
علیه زنان فعال از جمله نگرانی های مشخصی میباشد 
که اشتراک زنان را در تمام روند انتخابات و دیگر پروسه 
های مدنی کمرنگ میسازد. عالوتاً در حالیکه اقدامات 
بود، توجه  اتخاذ گردیده  انتخابات  امنیتی در روز  عملی 
کمتری جهت بر طرف نمودن نگرانی های زنان ناشی از 
ناامنی، صورت گرفته است. این نگرانی و هراس باعث 
میگــــــــــــــــــــــردد تا بیشتر زنان در پروسه های رأی 

دهی و دیگر فعالیتهای مدنی اشتراک ننمایند.۳ 

13 ۴ 2 ۱ مباحث مشورتی  ۴مباحث مشورتی شمال
14. ۱ مباحث مشورتی شمال

15. مصاحبه های انفرادی بعد از انتخابات 
16 . مصاحبه های  انفرادی قبل از انتخابات

17 . مباحث مشورتی شمال 3
18. مباحث مشورتی جنوب 4

با دموکراسی و  ارتباط  افغان ها در  افغانستان، فرضیه ها  آزاد و عادالنه  انتخابات  19. اجالس 

انتخابات فیفا 2013 ـ http://fefa.org.af/index.php/report/143 2014- فیفا 
سروی ای را در ارتباط با انتخابات و حکومت داری خوب براه می اندازد. 

20. مصاحبه های انفرادی قبل از انتخابات
21 مباحث مشورتی 3 ، 4 

ایشان  که  میدارند  اظهار  ما همیشه  رهبران محل 
اشتراک سیاسی زنان را حمایت مینمایند، لیکن در 
در  زنان  اشتراک سیاسی  برخالف  ایشان  واقعیت 

چنین پروسه ها میباشن

- مباحث مشورتی شمال ۳

با وجود اینکه حاال قرن 2۱ است، اما زنان افغان در 
قرن ۱۹ زندگی مینمایند. بسیاری از زنان نمیتوانند 
در پروسه ی انتخابات اشتراک نموده زیرا این امر به 
نظرشان خالف کلتور و عنعنات بوده و این برای یک 
زن خوب نیست تا در پروسه ی رأی دهی سهیم 
را  ایدولوژی شرم و خجالت  و  ایشان عقیده  شود. 
بر سر پرورانده و بدین عقیده اند که سهمگیری در 
کلتور  از  نافرمانی  و  رعایت  ها، عدم  پروسه  چنین 

شان خواهد بو

-  مصاحبه های  انفرادی قبل از انتخابات

http://fefa.org.af/index.php/report/143-
http://fefa.org.af/index.php/report/143-
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اختیار می نمایند. 21

با تمامی زنانیکه مشورت صورت گرفت، اظهار نمودند که 
از خبرها  بعد  در خانه  ایشان روی موضوعات سیاسی 
این مباحث  مشورتی  زنانیکه در  اما  بحث می نمایند. 
و کنفرانس ملی “زنان انتخابات”  اشتراک نموده بودند، 
اظهار داشتند که ایشان در فعالیت های جامعه مدنی 
و دادخواهی ها مبتنی بر حقوق زنان خیلی ها سهم 
فعال را ایفا نموده و یاد آور شدند آزادیی را که ایشان 
اکنون  هایشان  فامیل  و  ها  خـــــــــــــــــــــــانواده  در 
دارند، انعکاس دهنده ی وضعیت کلی زنان افغان شده 

نمیتواند.
  

وقت و  مسافت دور یکی از چالش 
های کلیدی دیگر در راستای اشتراک زنان در انتخابات 
عبارت از اوقات کاری مراکز رأی دهی در قسمت کسب 
پای صندوق های  به  رفتن  رأی دهی و همچنان  کارت 
رأی می باشد. مراکز رأی دهی از ساعت 7 صبح الی 
4 عصر باز بوده و این زمان با تقسیم اوقات کاری روزانه 
ی بسیاری از زنان در تضاد واقع است22. بر اساس یک 
سروی در سال 2013، 83 فیصد زنان افغان خود را خانم 
خانه معرفی نموده اند که این یک واژه ای نادرست برای 
کسانیکه مصروف کار در خانواده ها هستند، می باشد. 
بسیاری از زنان افغان "خانم خانه" مراقب اصلی خانواده 
بوده و اطفال، اعضای خانواده و حتا موسفیدان را مراقبت 
می نمایند. ایشان صبح وقت از خواب برخاسته از اطفال 
شان مراقبت نموده، غذا آماده ساخته  و کارهای خانه 
بدون مزد  ایشان کارهای  از  انجام میدهند. بسیاری  را 
زراعتی و یا کارهای با درآمد را در خانه انجام میدهند. با 
در نظر داشت این بار سنگینی مسؤولیت ها در خانه، 
برای زنان افغان مشکل خواهد بود تا  برای چند ساعت 
طوالنی خارج از خانه رفته و در پروسه ی اخذ کارت و یا 
رأی دهی سهیم شوند. بیشتر ساختن ساعات کاری 
مراکز رأی دهی الی اخیر روز یعنی تاریکی شب، برای 
زنان این زمینه را فراهم خواهد ساخت تا بعد از برگشت 
اعضای فامیل شان به خانه، به مراکز رأی دهی رفته ، 

کارت رأی دهی اخذ نموده و یا رأی بدهند.       

عدم سازماندهی درست و مسافت راه الی مراکز رأهی 
عمده  های  نگرانی  از  یکی  نام  ثبت  مراکز  یا  و  دهی 
بحثهای  در  کننده  اشتراک  هر  توسط  که  بود  دیگر  ی 
مشورتی از آن ذکر به عمل آمد. در مصاحبه های بعد از 
انتخابات تعدادی از زنان بیان داشتند که مراکز رأی دهی 
مناطق  در  خاصتاً  بود،  واقع  دور  منازل  شان  از  خیلی 
بزرگترین  این  که  نمودند  اظهار  زنان  بسیاری  دهاتی، 

مشکل برای زنان جهت رأی دهی بود.24 

در یکی از  سروی قبل از انتخابات، 67 فیصد زنان اظهار 
نزدیک خانه های  رأی دهی  مراکز  نمودند که موقعیت 

جدی در جهت اشتراک زنان تلقی نمودند.14 بعضی زنان 
اظهار نمودند که اشتراک زنان در چنین پروسه ها شرم 
و ننگ قلمداد میگردد. در مصاحبه های بعد از انتخابات، 
یکتن از زنان بیان نمود که بعضی زنان نتوانستند کارت 
های رأی دهی را بخاطر اینکه شوهران شان برایشان 
اجازه ندادند، کسب کنند.  این در حالیست که زنان دارای 
شان  فامیل  اعضای  به  متکی  و  نبوده  کافی  تعلیمات 
میباشند تا برایشان بگویند که چه کاری را انجام دهند و 
چه کاری را انجام ندهند. یکتعداد دیگر اظهار نمودند که 
بعضی زنان فکر میکنند که برای زنان شایسته نیست 
و  رفته  دارند  حضور  مردان  جاییکه  کارت،  اخذ  مراکز  به 
رأی دادن توسط یک زن، خالف دساتیر دینی و رسم و 

عنعنات جامعه ی ما محسوب میگردد.  15 

عالوتاً در حالیکه قسمت عظیمی موانع کلتوری و سنتی 
در ارتباط با اشتراک مدنی زنان را دیدگاه مردان تشکیل 
میدهد، اما یک تعداد زنان همچنان دارای همچو عقاید 
می باشند. این نه تنها مردان استند که به این باورند که 
زنان نباید در انتخابات و دیگر پروسه های مدنی اشتراک 
نمایند، بلکه بعضی زنان 18 نیز به این عقیده و باور استند. 
در یکی از  سروی های قبل از انتخابات، 17 فیصد مردان 
و 12 فیصد زنان به این باور بوده اند که ضروری نیست 
تا تعداد زنان رأی دهنده بیشتر گردد. دو دلیل و انگیزه 
موانع  گردید  بیان  کننده  اشتراک  از جانب  که  ی عمده 
سنتی و پایین بودن سطح آگاهی زنان نسبت به مردان 
و  شمال-شرقی  مناطق  در  زنان  فیصد   15 همچنان  و 
جنوب-غربی کشور اظهار نمودند که بر اساس دساتیر 

اسالمی ایشان ضرورت ندارند تا رأی بدهند. 19

با وجود اینکه  تعداد زنان به گونه ی وسیع در این مباحث 
مشورتی اظهار نمودند که ایشان بخاطر دفاع از حقوق 
شان ایستاده گی نموده و در صورتیکه کدام نزاع با یکی 
از اعضای ذکور فامیل شان بوجود بیاید آنرا به گونه ی 
مسالمت آمیز حل مینمایند. ایشان نیز ابراز نمودند که از 
جانب اعضای فامیل مجبور نگردیده اند تا به کسی رأی 
از زنان اظهار نمودند، در صورتیکه  بدهند. تعداد دیگری 
باشد،  و وخیم  کننده  نگران  در خانه هایشان   وضعیت 
ایشان جهت نهگداشتن فضای صلح در خانه، سکوت را 

این یک وظیفه ی خیلی سخت و دشوار است که 
از حقوق حقه ی شان  را  در بسیاری مناطق زنان 
موضوعات  چنین  به  زنان  بسیاری  ساخت.  ملتفت 
توجه  برایشان گفته میشود،  آنچه  و  ننموده  عطف 
نمی نمایند. ایشان آنچه را انجام میدهند که فامیل 
هایشان برایشان میگویند و صرف به سخنان پدران 

و شوهران شان گوش فراه میدهند. 

- مصاحبه های انفرادی قبل از انتخابات
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استقاللیت رأی زنان و 
استفاده از رأی زنان برای 

جعل و تذویر با وجودیکه موانع چون ناامنی 
رأی  مراکز  به  رسیدن  جهت  زنان  راه  سد  اجتماعی  و 
دهی  بر طرف گردند، مالحظه میگردد که رأی زنان از 
آنان نبوده است. باوجودیکه  اشتراک بیش از حد  خود 
بر اساس  اما  انتخابات قابل تمجید می باشد،  زنان در 
اظهارات تعداد زیادی از زنان، این را نباید آزادی دموکراتیک 
تعبیر کرد. بر اساس یکی از سروی های  سال 2013، 
62 فیصد زنان به این باور بودند که مردان باید برای زنان 
تصمیم بگیرند و 18 فیصد دیگر به این باور بودند که زنان 
باید خودشان تصامیم را در مشوره با مردان اخذ نمایند. 
در مقایسه 43 فیصد مردان به این باور بودند که زنان باید 
خود شان تصمیم بگیرند که به چه کسی رأی بدهند29. 
کنترول نمودن رأی زنان در بسیاری از بحثهای مشورتی 
قبل از انتخابات و بعد از انتخابات و مصاحبه های انفرادی 
از تیم های نظارت کننده  مورد بحث قرار گرفت30. یکی 
ی بین المللی که از 13 مرکز رأی دهی در کابل بازدید 
نموده بود، گزارش میدهد که منسوبین پولیس کوشش 
را  زنان  خاصتاً  گان  دهنده  رأی  ی  مفکوره  تا  مینمودند 
تحت تأثیر قرار دهند. ماجرای مـتأثر ساختن و استفاده 
ی غلط از رأی زنان یکی از چالش های حاد و عمده در 

راستای اشتراک مدنی زنان می باشد.3۱ 

تاثیر  تحت  و  کنترول  را  زنان  رأی  کسانیکه  بیشترین 
شوهران  و  پدران  خانواده،  ذکور  اعضای  دارند  خویش 
که  نمودند  بیان  زنان  از  میدهد32. تعدادی  تشکیل  شان 
رأی  تا  مینمایند  کوشش  اوقات  بعضی  محلی  رهبران 
بفروش  مینمایند33،  زندگی  آنجا  که  در ساحات  را  زنان 
برسانند. یکتعداد دیگر اشتراک کننده گان اظهار نمودند 
که جنگ ساالران، قومندان های محل، کارمندان انتخابات 
و ولسوال ها روند رأی دهی زنان را کنترول نموده و زنان 
مشخص  فرد  یک  به  را  شان  رأی  تا  میسازند  وادار  را 
از  قبل  های  مصاحبه  در  موضوعات  این  ببرند34.  کار  به 
انتخابات، بعد از انتخابات و مصاحبه های انفرادی بازتاب 

داده شده است. 

در گزارش گروه بحران بین المللی، ثبت نام  زنان رأی 
گردیده  نگرانی عمده مشخص  یک  مثابه ی  به  دهنده 
است و این در حالیست که ثبت نام غیر احتمالی زنان در 
مناطق و والیات نا امن و محافظه کار افغانستان به نظر 
رسیده است38. به طور مثال در والیت لوگر و نورستان، 

زنان یکی از ابزار مؤثر جهت افزایش تعداد زنان رأی دهنده 
مشورتی  های  بحث  در  زنان  از  بسیاری  بود26.  خواهد 
دسترسی  دهی  رأی  مراکز  افزایش  که  نمودند  اظهار 
زنان را به پروسه ی رأی دهی بیشتر ساخته و فراهم 
به  دهی  رأی  مراکز  الی  ترانسپورتی  ی  زمینه  نمودن 
تلقی  زنان  اشتراک  موارد مهم جهت  از  یکی  مثابه ی 
میگردد27. ایجاد مراکز رأی دهی سیار به مثابه ی یکی 
از راه حل های مناسب دیگر نیز مورد بحث قرار گرفت28، 
لیکن در حال حاضر ایجاد چنین مراکز رأهی دهی عاری 
های  تهدید  و  تذویر  و  جعل  چون  بزرگ  های  چالش  از 

امنیتی نخواهد بود. 

برای  عمده  های  چالش  از  یکی  کافی  وقت  عدم 
زنان در جهت اشتراک در پروسه ی انتخابات تلقی 
میگردد. زمانیکه زنان از کار خانه فارغ گردیده و راهی 
مراکز رأی دهی میگردند، مراکز رأی دهی مسدود 
میشوند.  ما این تجربه را از دو انتخابات قبلی داریم.

-  مباحث مشورتی شمال ۳

دور  ها  خیلی  رهایشی  منازل  از  دهی  رأی  مراکز 
را  الزم  اقدامات  زمینه  در  میتوانند  مردان  بود.  واقع 
خیلی  موضوع  این  زنان  برای  لیکن  نمایند،  اتخاذ 
زنان  و  داریم  بود. ما یک جامعه ی سنتی  مشکل 
اجازه ندارند تا به مسافت های دور به تنهایی سفر 
بخاطر  را  ای  برنامه  فاریاب  زنان  ی  شبکه  نمایند. 
اخذ  جهت  زنان  تشویق  و  دور  ساحات  از  بازدید 
زنان  بود.  گرفته  روی دست  رأی دهی  کارت های 
میخواستند کارت رأی دهی اخذ نموده و رأی بدهند 
مینمود  توزیع  را  رأی دهی  کارت  که  مراکزی  لیکن 
ایشان  و  بود  واقع  دور  شان  های  قریه  از  خیلی 
اظهار نمودند که آنها پول برای ترانسپورت نداشتند. 
مشکالت مالی نیز یکی از عواملی عمده برای زنان 

در مناطق دور دست می باشد.

-  مباحث مشورتی شمال ۳

22 . مباحث مشورتی شمال 2 ، 3
23. مباحث مشورتی شمال 3

24 . هشوت مصاحبه انفرادی بعدز از انتخابات 
25 . مباحث مشورتی شمال 3 

با  ارتباط  در  افغانها  های  فرضیه  افغانستان،  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  مجتمع   .  26
دموکراسی و انتخابات

27 . مباحث مشورتی جنوب 2 . 4 ، مباحث مشورتی شمال 1 ، 2 ، 3 ، 4
28. مباحث مشورتی جنوب 3 ، 4 
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داده  گزارش  ذکور  گان  دهنده  رأی  نام  ثبت  برابر  چهار 
ثبت  زنان   72938 گماناً  والیت خوست،  در  شده است. 
نام  ثبت  تعداد  والیت  این  در  حاالنکه  اند،  نموده  نام 
از  یکی  در  میرسد.  تن   38222 به  مرد  گان  دهنده  رای 
ولسوالی ها خشونت بار، “ تیرازی” صرف به تعداد 51 
مرد ثبت نام نموده اند و این در حالیست که تعداد ثبت 
2494 تن گزارش داده شده  به  نام رأی دهنده گان زن 
است39. این بدان معناست که مردان میتوانند به نماینده 
از زنان کارت رأی دهی بدون فراهم نمودن نشان  گی 
مردان سهولت  برای  این موضوع  و  نموده  اخذ  انگشت 
میبخشد تا به نماینده گی از زنان کارت رأی دهی اخذ 
نموده و تجارت نمایند40.  باالثر حاکم بودن کلتور و فرهنگ 
سنتی و حساس، عکس های زنان در کارت های رأی 
دهی نصب نمیگردد. اما اینکه کارت های رأی دهی زنان 
توسط دیگر افراد مورد استفاده قرار میگیرد، ارزش یک 

فرد با یک رای را شدیداً متأثر میسازد.  

های  اندوخته  و  ها  رویداد  از  گزارش  یک  اساس  بر 
گذشته در ارتباط با اشتراک زنان در انتخابات سال 2009، 
از کارت  نادرست  انتخابات استفاده  کمیسیون مستقل 
های رأی دهی یعنی مردانیکه کارت های رأهی زنان را 
مورد استعمال قرار داده و کارت های رأی دهی زنان را 
در صندوق های رأی ریخته بودند، وانمود ساخته  که این 
امر بیشتر در والیات پکتیا، پکتیکا و غزنی صورت گرفته 
است41. در مرحله ی اول انتخابات، یکی از ژورنالیست 
ها در والیت میدان وردک یک مرکز رأی دهی اشباح را 
مشاهده نموده بود، جاییکه رئیس آن بخش ادعا مینمود 
اناث  انتخابات  کارمندان  اما  اند.  داده  رأی  زن   104 که 
اشکار ساختند که دو مرد  با خریطه های برگه های رأی 
دهی در اوقات صبح نمایان شده و صندوق های رأی را 
2014 همان  انتخابات سال  از  ابتدایی  پر نمودند42. ارقام 
بی نظمی های سال 2009 که قبالً به صفت یک مخاطره 
وانموده گردیده بود، آشکار ساخته و چنین امری را بیان 
فساد  و  جعل  موارد  ی  مثابه  به  زنان  رأی  که  مینماید 
نسبت به قدرتمند ساختن زنان و بهبود بخشیدن حقوق 

مدنی زنان مورد استفاده قرار گرفته  است.    
حاکمیت رأی دهی نادرست، یعنی مردان به عوض زنان 

توزیع  مردان  برابر  دو  زنان  برای  دهی  رأی  های  کارت 
مستقل  کمیسیون  گزارش  اساس  بر  است.  گردیده 
حقوق بشر و یوناما این موضوع در والیات خوست و پکتیا 

نیز صورت گرفته است. 

نام  ثبت  پکتیا،  و  چون خوست  کار  محافظه  والیات  4در 

داده  گزارش  مردان  برابر  دو  نیز  جدید  گان  دهنده  رأی 
شده است. در والیت پکتیا، ثبت نام تعداد رأی دهنده 
گان اناث 77537 رقم زده شده است، حاالنکه ثبت نام 
است.  شده  داده  گزارش   39276 مرد  گان  دهنده  رأی 
اناث  رأی دهنده گان  نام  ثبت  در بعضی ولسوالی ها، 

   
Keith Shawe .29, افغانستان در 2013. سروی مردم افغانستان . نهاد آسیایی 

.http://asiafoundation.org/country/afghanistan/2013-poll.php 2013
30. مباحث مشورتی جنوب 3 . مباحث مشورتی 3 ، 1 ، 4 . 4 مصاحبه ی انفرادی 

قبل از انتخابات. 1 مصاحبه ی انفرادی بعد از انتخابات
Srinjoy Bose, Srinjoy Bose . 31, انتخابات 2014 . یک دیدگاه مالحظه کننده . 

دیپلومات 18 جون 2014 
http://thediplomat.com/2014/06/ انتخابات 2014 . یک دیدگاه مالحظه کننده . 

دیپلومات 18 جون 2014
32 . مباحث مشورتی شمال 1 ، 3 ،4

33 مباحث مشورتی شمال 3 ، 1 ، 4 ، مباحث مشورتی جنوب 1
34 مباحث مشورتی شمال 4 
35 مباحث مشورتی شمال1 

36.  مباحث مشورتی شمال 3 
37 . مصاحبه های انفرادی بعد از انتخابات 

 ICG, 24 171 38. گروه بحران بین المللی . چالش های انتخابات. گزارش شماره
 June 2009

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/
afghanistan/171_afghanistan_s_election_challenges.pdf

یکی از چالش های عمده دیگری که سد راه زنان 
قرار دارد، وضعیت فامیلی در جامعه ی ما میباشد. 
توسط شوهران  که  میدهند  رأی  به شخصی  زنان 
و یا هم شخص با صالحیت فامیل برایشان معرفی 
گردیده است. ایشان نمیتوانند تصامیم را مستقالنه 

اتخاذ نمایند.

- مباحث مشورتی شمال 2

رهبران محل از مواقف شان سوء استفاده نموده و 
مردم را باالثر عدم آگاهی کامل به شکلی از اشکال 
به بازی گرفته اند. رهبران محل، با نامزد ها معامله 
نموده و رأی ها را به بفروش میرسانند. ایشان مردم 
به  اگر  و اظهار میدارند که  قرار داده  را تحت فشار 
کاندید مشخص رأی ندهید، در پروژه ای که در قریه 
آغاز به فعالیت خواهد نمود به کار گماشته نخواهید 
رهبران  ندارند،  معلومات  مردم  اینکه  از  ضمناً  شد. 
ایشان  که  نمودند  اظهار  قبلی  انتخابات  در  محلی 
توانایی این را دارند که دریابند که مردم به چه کسی 
رأی داده اند،  در صورتیکه به شخص خالف تمایل ما 

رأی داده باشید، ما خواهیم دانست.

-  مباحث مشورتی شمال ۳

با حقوق سیاسی، شوراهای  ارتباط  در  نظارت مشترک  ـ   UNAMA ـ  AIHRC .39
ـ   AIHRC  .39 دوم  گزارش  افغانستان،  در  جمهوری  ریاست  و  والیتی  انتخاباتی 

UNAMA ـ 16 جون الی 1 آگست 2009
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droi_20090910_45/droi_20090910_45en.pdf
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 2013 آکتوبر   The Express Tribune 15 .به فروش میرسد آغاز میگردد،  جمهوری 
http://tribune.com.pk/story/618445/ رأی در حدود 5 دالر آمریکایی در افغانستان 

همینکه رقابت های ریاست جمهوری آغاز میگردد، به فروش میرسد
IEC & UNIFEM . 41, یک قدم به طرف جلو دو قدم به طرف عقبُ اندوخته ها از 
http://  2009 انتخابات  مستقل  کمیسیون   .2009 سال  درانتخابات  زنان  اشتراک 

www.iec.org.af/pdf/wsfactsheets/ یک قدم به طرف جلو دو قدم به طرف عقب
Matthieu Aikins and Ananad Gopal .42 مراکز رأی دهی روح مانند، مجله هارپرس 

7 اپریل 2014 
./http://harpers.org/blog/2014/04/the-ghost-polls-of-afghanistan

43 . کیز شاوی: افغانستان در سال 2013 ، سروی مردم افغانستان 
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گردید. بسیاری از زنان اهمیت نظارت انتخابات را بحث 
نموده و اظهار نمودند که ایجاب مینماید تا اطمینان حاصل 
گردد که انتخابات شفاف است44. تعدادی از زنان هراس 
داشتند که رأی شان هرگز حساب نخواهد شد45. دیگران 
به این باور بودند که باالثر فروش رأی ها و صندوق های 

رأی، رأی ایشان هیچ اثری بوجود نخواهد آورد46. 

مانند  انتخابات  ی  مربوطه  نهادهای  باالی   اعتماد  عدم 
اشتراک  دارد50. بعضی  وجود  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
اظهار  انتخابات  از  قبل  مشورتی  بحثهای  در  گان  کننده 
مفسد  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کارمندان  که  نمودند 
دهنده  رأی  و  ننموده  رویه  درست  مراجعین  51با  بوده، 
گان را حین رأی دهی ممانعت و مزاحمت مینمایند. عدم 
اعتماد روی نهادهای انتخاباتی از جمله موارد عمده ایست 
که چنین باور را به میان می آورد که فساد و جعل مؤثریت 
مانع  و  ساخته  مبدل  تردید  و  شک  به  را  زنان  درایت  و 
بزرگ را خاصتاً با در نظر داشت مخاطره های اجتماعی و 
فزیکی جهت اشتراک مدنی زنان بوجود می آورند. تداوم 
با وجود این همه موارد و چالش ها الزمی است تا زنان را 
تشویق نماییم که در انتخابات سهم گرفته، رأی هایشان 
را استعمال نموده و بدون شک که  رأی شان تغییر بزرگی 

را در انتخابات آینده بوجود خواهد آورد. 5

تعداد  نامزدها  بر  اعتماد  عدم 
به  که  دارند  تجربه  آنها  که  نمودند  اظهار  زنان  از  زیادی 
های  مصاحبه  در  نکنند.54  باور  هایشان  وعده  و  نامزدها 
گان  شونده  مصاحبه  از  نیمی  حدود  در  انتخابات،  از  قبل 
به این باور بودند که نامزدها وعده هایی را که در کمپاین 
اشتراک  بعضی  نمایند55.  نمی  عملی  سپردند،  هایشان 

   
47 . مباحث مشورتی جنوب 3
48. مباحث مشورتی شمال 3
49. مباحث کشورتی شمال 3

50. 2 مصاحبه های انفرادی بعد از انتخابات، مباحث مشورتی 4
51. مباحث مشورتی شمال 3
52 . مباحث مشورتی شمال 3

53 مباحث مشورتی جنوب 1 ، 2 مباحی مشورتی شمال 3 
54 . مصاحبه های انفرادی قبل از انتخابات

55. 14 مصاحبه انفرادی قبل از انتخابات 
56. مباحث مشورتی شمال 3 
57 مباحث مشورتی جنوب 2 

عامل عمده نگرانی به شمار رفته و تالش ها را در جهت 
افزایش اشتراک زنان در پروسه ی انتخابات شدیداً متأثر 
بی  و  تذویر  و  جعل  بزرگ  ابزار  یک  حیث  به  و  ساخته 
عدالتی را زیر عنوان حقوق مدنی زنان استفاده میگردد.  

فساد اداری و عدم اعتماد 
روی پروسه ی انتخابات یکی 
از چالش های بزرگ دیگر برای اشتراک سیاسی زنان 
تا اندازه ی عدم اعتماد اعم باالی نامزدها و پروسه ی 
بر  میباشد.  گذشته  تجارب  از  ناشی  که  بود  انتخابات 
اساس یکی از سروی های قبل از انتخابات، صرف 54 
فیصد زنان فکر مینمودند که انتخابات ریاست جمهوری در 
سال 2014 احتماالً زنده گی شانرا بهتر خواهد ساخت. 
انتخابات  که  میکردند  فکر  زنان  دیگری  فیصد   15 صرف 
سال 2014 وضعیت زنده گی شانرا خرابتر خواهد نمود. 
ضمناً 25 فیصد دیگر به این باور بودند که انتخابات سال 
2014 هیچ تفاوتی را در زنده گی شان به ارمغان نخواهد 
انتخابات  که  داشتند  اظهار  زنان  فیصد   60 عالوتاً  آورد. 
فکر  که  آنهایی  است.  منصفانه  و  آزاد  افغانستان  در 
مینمودند که انتخابات جوابگو و منصفانه نبوده است، 16 
فیصد فساد را در پروسه ی انتخابات، 21 فیصد فساد در 
شمارش رأی دهی، 14 فیصد در خریداری رأی ها، 11 
فیصد عدم امنیت، 6 فیصد به جنگ ساالرانی که نقش 
اجازه  که  زنانی  به   فیصد43   4 مینمایند،  ایفا  را  عمده 
مشکالت  است.  شده  داده  نسبت  بدهند  رأی  ندارند 
انتخابات در هر بحث مشورتی ذکر  با پروسه  ارتباط  در 

ما رأی نخواهیم داد مگر اینکه بدانیم که رأی ما در 
زباله دانی ها انداخته نمیشود. اگر رأی ما حساب 
نشود، پس در آنصورت نباید انرژی و وقت خویش را 

صرف پروسه ی رأی دهی نماییم.

-. مباحث مشورتی جنوب 2

مردم ما باالی دولت، پروسه انتخابات و دیگر موارد 
با  ارتباط  در  دهقان  یک  از  اگر  ندارند.  باور  مشابه 
که  داد  خواهد  جواب  بپرسی،  انتخابات  ی  پروسه 
برگزاری  و  گردیده  انتخاب  قبل  از  ما  جمهور  رئیس 
انتخابات ضروری نمیباشد.  مردم تعلیم یافته ی ما 
اینصورت  در  پس  نداشته  باور  انتخابات  پروسه  به 
به  باورمند  را  جامعه  اقشار  دیگر  میتوان  چگونه 

انتخابات ساخت

- مباحث کشورتی شمال ۳

گزاف  خیلی  معاشات  انتخابات  کمیسیون مستقل 
را برای کارمندان اش میپردازد و ایشان باید خیلی 
کارمندان  نمیکنند.  آنها  لیکن  نمایند،  کار  سخت 
کار  ها  قریه  در  باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
نمایند، لیکن ایشان صرف در مراکز والیات استخدام 
شده و هرگز به قریه ها سفر نمی نمایند. ایشان 
صرف در خانه وقت بسر برده و معاشات شان را اخذ 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  کارکرد  از  ما  میدارند. 

راضی نیستیم.

-  مباحث مشورتی شمال ۳
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ضمناً در عین سطح، عدم تعلیمات و میزان بلند بیسوادی 
زنان  مدنی  اشتراک  در جهت  بزرگ  موانع  جمله  از  نیز 
در  با    2013 سال  یک سروی  در  است.  گردیده  تلقی 
نظر داشت جمع آوری نظرات زنان در ارتباط با تعلیمات 
مدنی، 28 فیصد زنان بیان نمودند که در انتخابات ایشان 
ننموده  دریافت  انتخابات  با  پیوند  در  را  معلوماتی  هیچ 

بودند59.  
۶

بحث  دو  در  قانونی  حقوق  با  ارتباط  در  آگاهی  عدم 
توضیح  زنان  از  یکتن  گرفت.60  قرار  بحث  مورد  مشورتی 
نمود که تعداد زنانی که از قوانین و مقررات آگاهی دارند، 
از حقوق حقه ی  زنان  از  بسیاری  و  بوده  اندک  خیلی 
اساسی،  قانون  با  ارتباط  در  و  نداشته  آگاهی  خویش 
ندارند61.   آگاهی  هیچ  افغانستان  در  مقررات  و  قوانین 
بر اساس یک  سروی قبل از انتخابات، صرف 30 فیصد 
نهاد  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  میدانستند  زنان 
اصلی مسؤول در جهت برگزاری انتخابات می باشد62. 
سمع  کمیسیون  که  میدانستند  دیگر  فیصد   35 صرف 
شکایات انتخاباتی مسؤول مراقبت از موارد جعل و تذویر 
در پروسه های انتخاباتی میباشد. بر اساس معلومات 
گفتاری غیر مؤثق چنین آشکار گردید که بعضی زنان در 
قسمت صندوق های رأی و برگه های رأی دهی گیچ 
بودند و نمیدانستند که چگونه رأی شان را به صندوق 
بریزند. در بعضی نقاط، زنان باید از کارمندان مراکز رأی 
ایشان  که  بود  کاندید  کدام  آن  که  پرسیدند  دهی می 
نمیتوانستند  ایشان  بدهند چون  رأی  برایش  میخواهند 
نام کاندید را خوانده و بر اساس عکس ها کاندید مورد 
دیگر  از  بدهند،  رأی  آن  به  را که میخواستند  نظر شان 

نامزدها تفکیک کنند63.  

بر اساس سروی سال 2013 ، 79 فیصد زنان به مکتب 
را  فیصد   45 بیسواد  مردان  تعداد  حاالنکه  اند،  نرفته 
به مراتب بیشتر  زنان  تشکیل میدهد. میزان بسیوادی 
از مردان میباشد64. بنابرین زنان رأی دهنده ی بیسواد  
نمیتوانند از وسایل نوشتاری چون اخبار، رساله ها، بل 
از  اگر چه تعداد  بورد ها استفاده مؤثر و مثمر نمایند.  
نامزدها از طریق همایش ها  و سخنرانی ها  کمپاین 
   

58. مصاحبه های انفرادی قبل از انتخابت
59. دموکراسی بین المللی . یک سروی فرضیه های عامه در ارتباط با انتخابات و 

تعلیمات مدنی . افغانستان اپریل 2013
http://180.222.140.37/videoplayer/ECE%20Survey%20Report.
pdf?ich_u_r_i=145a96b31b121418447b8a7d6ca84b76&ich_s_t_a_r_
t=0&ich_e_n_d=0&ich_k_e_y=1445088906750663332455&ich_t_y_p_

e=1&ich_d_i_s_k_i_d=7&ich_u_n_i_t=1
60. مباحث مشورتی جنوب 3 ، مباحث مشورتی جنوب 2 

61 . مباحث مشورتی شمال 3 
62 . مجتمع انتخابات آزاد و عادالنه برای افغانستان، فرضیه های افغان ها در ارتباط 

با دموکراسی و انتخابات 
63 . مالحظات شخصی کارمندان مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی در ارتباط 

با انتخابات
64. کیز شاوی، افغانستان در سال 2013 . سروی مردم افغانستان 

با  ارتباط  در  افغانستان  مردم  های  فرضیه  سروی  المللی،  بین  دموکراسی   .65
انتخابات و تعلیمات مدنی ـ افغانستان 

66. کیز شاوی ، افغانستان در سال 2013 . سروی مردم افغانستان  

کننده گان اظهار داشتند که نامزدها از اشتراک در انتخابات 
کشورهای  با  یا  و  داشته  جرمی  ی  سابقه  صورتیکه  در 
خارجی وابستگی داشته باشند، متوقف گردند. توضیحات 
سوابق  که  ساخت  آشکار  خیلی  را  موضوع  این  زنان 
تعدادی از نامزدها که در جنگ های ملکی و خشونت ها 
گذشته  انتخابات  از  تجربه  و  داشته  افغانستان دست  در 
زنان را به این باور رسانده که به هر یک از نامزدها و پروسه 

انتخابات اعتماد ننمایند.56   

به  زنان  دسترسی  عدم 
معلومات انتخابات و عدم 

اتحاد جامعه ی مدنی دسترسی 
محدود زنان به معلومات به طور عموم به سه کتگوری 
تصنیف بندی گردیده است: ) 1 ( پروسه انتخابات   ) 2( 
حقوق ) 3 ( نامزد ها و پالیسی های شان. در مصاحبه 
های قبل از انتخابات، در حدود نیمی از مصاحبه شونده 
از  یکی  ی  مثابه  به  زنان  آگاهی  سطح  عدم  از  گان 
چالشهای بزرگ برای زنان رأی دهنده، یادهانی نمودند. 

قسمیکه ما مشاهده میکنیم تمامی نامزدها وعده 
مینمایند که برای ما و جامعه خدمت میکنند. لیکن 
که  اینست  آموختیم  گذشته  تجارب  از  ما  را  آنچه 
ایشان هیچ خدمتی را عرضه نمینمایند.  روی این 
نمیدهیم که یک مرتبه ی  اجازه  را  ما خود  ملحوظ 
دیگر برایشان رأی بدهیم. خاصتاً من میخواهم برای 
کسی رأی بدهم که برای مردم ما خدمت نماید. ما 
کاذب چنانیکه  نه  نامزدهای صادق استیم  خواهان 

ایشان حاال استند.

- مباحث مشورتی جنوب 2

های  وعده  ایشان  دارم،  معلومات  من  جاییکه  تا 
خوب برای زنان داده اند لیکن این خیلی ها مشکل 
است که به ایشان باور نمود. اقای کرزی نیز همین 
وعده ها را سپرد، لیکن حاال ما شاهد آن استیم که 
هیچ چیزی جهت بهبود یافتن  وضعیت اجتماعی و 
سیاسی زنان افغان ننمود. ما شاهد استیم که زنان 
توسط شوهران شان مورد لت و کوب قرار میگیرند، 
میشوند،  سوختانده  شان  خسران  توسط  زنان 
دختران مورد تجاوز قرار میگیرند. هیچ کسی وجود 
این  روی  بگیرد.  را  ها  خشونت  این  جلو  تا  ندارد 
ملحوظ، دشوار است که آن چیزی را که نامزدها در 
ارتباط با پالن های آینده ی شان بیان میدارند، باود 

نمود. 

-  مصاحبه های انفرادی قبل از انتخابت
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اشتراک  بعضی  عمومی،  ی  مالحظه  یک  ی  مثابه  به 
کننده گان در بحثهای مشورتی اظهار نمودند که عدم 
اتحاد در جامعه ی مدنی و عدم فراهم نمودن حمایت 
همگانی برای زنان از جانب دیگر زنان یکی از موانع بزرگ 
زنان عدم  از  یکی  میباشد68.  زنان  اشتراک مدنی  برای 
تداوم ابتکارات را به مثابه ی یکی از چالش ها برای بهبود 
اینگونه  و  زنان قلمداد نموده   بخشیدن اشتراک مدنی 
توضیح نمود: اگر چه شبکه ی ملی چند سال قبل ایجاد 
گردید، لیکن برای چند ماه محدود تداوم کرد.69 بسیاری 
با  ارتباط  در  را  معلومات  ایشان  که  نمودند  ابراز  زنان  از 
انتخابات از طریق جامعه ی مدنی دریافت نمودند. ایشان 
نیز اظهار نمودند که آموزش ها و کنفرانس ها و پالیسی 
های بیشتر جهت آگاهی دهی، اتحاد و ارتقای ظرفیت 

زنان در جامعه ی مدنی حتمی و ضروری میباشد70. 

ساالر  مرد  کشور  یک  در  جلسات  این  لیکن  نمودند 
نمیتواند گزینه ی خوبی برای زنان در جهت اشتراک در 
چنین همایش ها غرض کسب معلومات دست اول در 
پیوند با نامزدها باشد. بر اساس سروی 2013 صرف 26 
فیصد زنان در رویداد ها اجتماعی در ارتباط با انتخابات 
انتخابات  اند65. در  در سه سال گذشته اشتراک نموده 
سال 2014 ، مناظره های تلویزیونی به مثابه ی زمینه 
خوب جهت فراهم نمودن معلومات برای رأی دهنده گان 
در ارتباط با نامزد ها مورد تأیید قرار گرفت.  اما صرف 52 
فیصد مردم دسترسی به تلویزیون دارند. انترنت و رسانه 
های اجتماعی نیز نقش عمده را در جهت فراهم نمودن 
معلومات کمپاین ها ایفا نمودند. لیکن دسترسی به چنین 
وسایل خیلی ها اندک می باشد، مثالً دسترسی زنان 
به کمپیوتر 1 فیصد و به انترنت 1 فیصد میباشد66. ضمن 
در نظر گرفتن همه ی این عوامل، چنین استنباط میگردد 
انتخابات  افغان به معلومات پروسه  زنان  که دسترسی 
و نامزدها خیلی اندک میباشد. یگانه وسیله ای امیدوار 
کننده که چنین معلومات را به گونه ی گسترده پخش 
مینماید رادیو میباشد که حدود 76 فیصد زنان افغان به آن 
دسترسی داشته که در بخش بعدی مورد بحث بیشتر 

قرار خواهد گرفت. 

بر اساس یک سروی 2013، 61 فیصد زنان اظهار نمودند 
انتخابات  با  ارتباط  در  را  نیاز  مورد  معلومات  ایشان  که 
از دوستان و فامیل های شان  و پروسه ی رأی دهی 
 14 مساجد،  از  را  معلومات  فیصد   7 نمودند.  حاصل 
 14 و  بازارها  از  فیصد   3 محلی،  های  از شورای  فیصد 
سواالت  به  پاسخ  و  نداشته  معلومات  زمینه  در  فیصد 
و ساختارهای های مرد ساالر  فامیل  اعضای  ندادند67. 
مانند موسفیدان و کارمندان دولتی به مثابه ی نگرانی 
را  زنان چگونه رأی شان  7اینکه  عمده در جهت کنترول 
بکار ببرند، قلمداد گردید. اتکا روی معلومات دست دوم 
را  زنان  مدنی  پررنگ  اشتراک  این ساختارها   از طریق 

عمیقاً متأثر میسازد. 

Ibid 67
68 . مباحث مشورتی جنوب 4 ، مباحث مشورتی شمال 1 

69. مباحث مشورتی شمال 1 
70 . مباث مشورتی شمال 4 ، 2 ، 1 مباحث مشورتی جنوب 3 ، 2 ، 1 ، 4 

71 . مباحث مشورتی شمال 1 
72 . مباحث مشورتی شمال 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، مباحث مشورتی جنوب 1 ، 2 ، 3 ، 4 

73 .مباحث مشورتی شمال 1 ، 2 ، 3 ، 4 مباحث مشورتی جنوب 1 ، 3 ، 4 
74 . مباحث مشورتی 4 ، 1 ، 3 ، مباحث مشورتی 1 

75 .مباحث مشورتی جنوب 2 
76 مباحث مشورتی شمال 2 ، 3 ، 4 ، مباحث مشورتی جنوب 2 ، 3 ؛ 4 

زنان  حقوق  فعالین  میان  وسیع  ی  شبکه  یک  ما 
نداریم. عدم اتحاد جامعه ی مدنی و مدافعین حقوق 
یکجا  ایشان  اگر  باشد.  می  عمده  یک مشکل  زن 
کار نمایند، آنها بیشتر قدرتمند و مؤفق خواهند بود. 
لیکن در حال حاضر ایشان از یک دیگر حمایت نمی 
یک شبکه  دارای  باید  ما  والیت  یک  هر  در  نمایند. 
دیگر  یک  با  باید  والیات  تمامی شبکه های  و  بوده 

هماهنگ و متوصل باشند

-  مباحث مشورتی شمال ۳
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زمینه ها برای 
اشتراک مدنی زنان

تعدادی از زنان نیز یاد آور شدند که یک نامزد باید افغان80، 
کشور دوست 0و مراقب مردم باشد81. ماهیت های دیگر 
گرا  مثبت  خوب83،  ناطق  بودن82،  فکر  روشن  مانند،  نیز 
بودن84، قابل دسترس بودن85 نیز مورد بحث قرار گرفت 
و این ویژه گی ها را معاونین نامزد نیز باید دارا باشند86. 
اشتراک کننده گان اظهار داشتند87 که نامزدها معاونین 
شان را بخاطر منابع مالی و شخصی و جمع آوری رأی 
ی  گذشته  داشتن  و  شایستگی  اساس  به  بلکه  نه، 
1مشورتی،  بحثهای  از  یکی  در  نمایند.  انتخاب  مناسب 
زنان عالقه مند نامزد شدن افراد جوان بوده و ایشان فکر 
مینمایند که جوانان قادر خواهند بود تا تغییرات مناسب را 
در عرصه های مختلف به ارمغان آورده و جوانان کمتر در 
فساد اداری و سیستم های مرد ساالر دخیل استند.88  

تا پالن های اساسی شان  توقع دارند  نامزدها  از  زنان 
پالن  اهمیت  زنان  از  تعداد  نمایند.89  ارایه  مردم  برای  را 
ویژه برای زنان و محافظت از حقوق زنان را ذکر نمودند90. 
بحثها، اشتراک کننده گان همچنان اهمیت  از  در یکی 
مشوره  جهت  جات  قریه  و  والیات  به  نامزدها  مالقات 
نمودن در ارتباط با چالش ها و نیازمندی های مردم را یاد 
آوری نموده و اظهار داشتند که نامزدها به نحو از انحا از 
 

77. مباحث مشورتی  شمال 2 ، 3 ، مباحث مشورتی جنوب 3
78. مباحث مشورتی شمال 3 ، مباحث مشورتی جنوب 3

79. مباحث مشورتی شمال 3 ، 1 ، 4 
80.مباحث مشورتی شمال 1 ، 2 ،3 ، مباحث مشورتی مشورتی جنوب 2 ، 4 

81.مباحث مشورتی شمال 1 ، 3 ، 4 ، مباحث مشورتی جنوب 1 ، 2 4 
82 .مباحث مشورتی جنوب 4 ، 1 

83.مباحث مشورتی شمال 1
84.مباحث مشورتی شمال 3
85.مباحث مشورتی شمال 1

86.مباحث مشورتی مباحث مشورتی شما 3
87.مباحث مشورتی شمال 3 
88.مباحث مشورتی جنوب 4

89.مباحث مشورتی شمال 1 ، 3 ، 4 مباحث مشورتی جنوب 1 ، 2 ، 3 ، 4
90.مباحث مشورتی شمال 1 ، 4 ، مباحث مشورتی جنوب 1 ، 3

91.مباحث مشورتی شمال 3
92.مباحث مشورتی شمال 4
93.مباحث مشورتی شمال 3

94.مباحث مشورتی جنوب 4 ، 1 ، 2 ، 3 مباحر مشورتی شمال 1 ، 4 
95.مباحث مشورتی جنوب 4 ، 1 ، 2 ، 3 مباحث مشورتی شمال 4

96.مباحث مشورتی جنوب 4 ، 2 ، 3 مباحث مشورتی شمال 1
97.مباحث مشورتی جنوب 3 ، مباحث مشورتی شمال 1

98.مباحث مشورتی جنوب 1 ، 3 ، مباث مشورتی شمال 1
99مباحث مشورتی جنوب 1 

ماهیت نامزدها و 
موضوعات مهم برای زنان

در بحثهای مشورتی و رویدادهای قبل از انتخابات سال 
2014، زنان نظرات شان را در ارتباط با درایت و ماهیت یک 
کاندید و موضوعاتی که خیلی ها برایشان مهم میباشد، 
اظهار نمودند. این موارد اشارات با ارزشی را برای نامزد 
های سیاسی و اراکین عالی رتبه جهت در نظر گرفتن 
و کمپاین های شان  پالیسی ها  در  زنان  نظرات  نقطه 

فراهم مینماید.  

دو اصل و ماهیت عمده در ارتباط با نامزدها که توسط 
زنان مشخص گردید، این بود که نامزدها باید دانشمند 
و تحصیل یافته بوده72 و باید از سوانح و تجربه ی خوب 
خاصتاً نداشتن سابقه ی جرمی و عدم رابطه با جنگ 
ساالران گذشته و کنونی برخوردار باشند73. تعداد زنان 
زیاد به این باور بودند که برای نامزدهای ریاست جمهوری 
مهم است74 تا در ارتباط با موضوعات سیاسی و دولت 
تجربه داشته اگر چه یکتعداد زنان به این باور بودند که 
بوده  منفی  امـــــــــــــــــــــــــــــر  یک  تجربه  داشتن 
خاصتاً کسانیکه به صفت اعضای پارلمان ایفای وظیفه 

نموده باشند75. 

همچنان یکی از ویژه گی های مهم یک کاندید صداقت 
های  وعده  که  نامزدهایی  به  زنان  76چون  گردید  تلقی 
انتخابات  پروسه  و  دولت  به  و  نمایند  عملی  را  شان 
به فساد  که  را  هایی  نامزد  زنان،  ندارند. ضمناً  اعتماد 
دادند77.  قرار  تمجید  و  ستایش  مورد  نیستند،  آغشته 
گرفت.  قرار  بحث  مورد  نیز  نامزدها  استقاللیت  هکذا، 
با  تا  نامزدها مهم است  برای  که  نمایند  فکر می  زنان 
افرادیکه قبالً در پست های قدرتمند کار کرده اند78 رابطه 
بر قرار ننموده و در جهت منافع افراد قدرتمند کار ننمایند. 
زنان از مناطق شمال باورهای تبعیض آمیز و تعصب آمیز 
را در نامزدها یک ماهیت خیلی منفی و متضرر قلمداد 

نمودند79.  
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محو  و  مساوات  زنان،99  جنسی  استفاده  سوء  علیه 
بود  پیشنهادی  موضوعات  جمله  از  زنان  علیه  تبعیض 
که از جانب نامزدها باید در نظر گرفته شود.100 زنان نیز 
میخواستند تا نامزدی را مالقات نمایند101 که موضوعات 
در  زنان  برای  ها  زمینه  زنان،  مشارکت سیاسی  چون 
در  زنان  برای  بیشتر  مواقف  همچنان  و  سیاسی  امور 

وزارت ها را مطرح نماید102. 

مهمترین موضوع دیگر اقتصاد و فراهم نمودن کار خاصتاً 
برای زنان و همچنان برای کلیه ی افراد جامعه میباشد104. 
بهبود بخشیدن دسترسی به تعلیمات و خدمات صحی 
همچنان از جمله موضوعات مهم قلمداد گردید.105 صلح 
نیز از جمله موضوعات مهم در این بحثها بیان گردید. زنان 
میخواستند تا نامزدها را مالقات نموده و  موضوعات صلح 
و تأمین امنیت را در افغانستان با ایشان مطرح نمایند106. 
زنان نیز میخواستند یکتن از نامزدها را یعنی کسیکه در 
و قومی خاصتاً  نژادی  بر طرف سازی موضوعات  جهت 
در گماشتن افراد شایسته در نهادهای دولتی مجادله 
نماید، مالقات نمایند107. رعایت و تطبیق قوانین و ضمناً 
مجرمین  نمودن  مجازات  برای  منصفانه  سیستم  ایجاد 
موضوعات مهم دیگری بود که در تعداد کثیری از جلسات 
مشورتی روی آن بحث صورت گرفت108. دیگر موضوعاتی 
که روی آن صحبت گردید عبارت اند از اعمار و انکشاف112، 
روابط خارجی113، فقر زدایی114 و به ارمغان آوردن یک آینده 

ی مثبت و بهتر برای جوانان.115

زنان فکر میکردند که باید نامزدهای اناث نیز حضور داشته 
باشند و زنان به گونه ی غیر مسقیم اظهار نمودند که 
ایشان برای نامزدهای زن رأی خواهند داد. بعضی زنان 
زن  بخاطر  اناث  نامزدان  برای  ایشان  که  نمودند  اظهار 
بودنشان رأی نخواهند داد. آنها اهمیت موجودیت نامزد 
ایشان  کسانیکه  یعنی  نامزدها  دیگر  مقابل  در  را  اناث 
به آنها اعتماد نموده و آنها به وعده هایشان جامعه ی 
عمل بپوشانند116، حتمی تلقی نمودند. بعضی زنان بیان 
نمودند که ایشان نامزد های اناث را ترجیح میدهند زیرا 
ایشان احساس میکنند که نامزدهای اناث صادق بوده 
و موضوعات زنان را خوبتر درک نموده و کمتر به فساد 

آغشته میباشند117. 

مردم فاصله داشته و آنها در جهت منافع شخصی شان 
کار مینمایند91. 

مشکالت زنان از جمله مواردی بود که به گونه ی مکرر 
توسط  تا  شد  گرفته  بحث  به  کننده  اشتراک  جانب  از 
زنان  به  مربوط  مشکالت  گردد.  توجه  آنها  به  نامزدها 
شامل ساحات مختلف مانند، حقوق زنان،94 زمینه های 
کاریابی برای زنان، دسترسی زنان به تعلمیات ابتدایی95، 
خدمات صحی برای زنان،96 خاصتاً مراقبت های نسایی 
حقوق  دختران97،  و  زنان  علیه  خشونت  منع  والدی،  و 
بر  قانونی  محافظت  زنان جهت طالق98،  برای  مساوی 

اولتر از همه، ما باید در ارتباط با شخصیت، اجندا و 
پالن های آینده ی نامزدها در قسمت آوردن صلح، 
احیای مجدد، ارتقای ظرفیت، امنیت و زمینه های 
کاریابی در کشور معلومات حاصل نموده و بعداً ما 
که  شرایط  واجد  شخص  برای  تا  میگیریم  تصمیم 

واقعاً سزاوار رأی دهی باشد، رأی بدهیم.

- مباحث مشورتی شمال ۴

از  تا  آیند  نمی  جات  قریه  و  والیات  به  هرگز  آنها 
مشکالت و چالش هایی که ما با آن مواجه استیم، 
بپرسند. توقع ما از نامزدهای جدید این است تا آنها 
به محالت ما آمده و مشکالت مردم خاصتاً زنان را 
را  نامزدها  میخواهم  ما  نمایند.  نزدیک مشاهده  از 
در ارتباط با بعضی موضوعات مهم آگاهی دهیم که 
مستلزم توجه جدی میباشد. ما نتوانستیم بسیاری 
از نامزدها را دریابیم بخاطری که تعداد آنها در داخل 
کشور به سرنبرده و یا ایشان از منازل خویش جهت 
خدمت به مردم بیرون نمی آیند، بلکه آنها مصروف 

تجارت های شخصی خویش میباشند.

- مباحث مشورتی شمال ۳

محافظت از حقوقی که قبالً ما آن را دارا میباشیم. 
قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور ما خیلی 
ها خوب زنان را مورد حمایت قرار داده است،  لیکن 
هیچ کسی قوانین متذکره را تطبیق ننموده و هیچ 
فردی نیست تا از ایشان بپرسد که چرا این قوانین 

را در کشور ما رعایت نمیکنند

-  مباحث مشورتی شمال ۳
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سیاسی واجتماعی را بازتاب میدهند.  تعدادی از زنان 
اظهار نمودند که حق داده نمیشود، بلکه گرفته میشود 
تا از حقوق  و این مسؤولیت همه ی زنان افغان است 

شان دفاع نمایند118.

حس مسؤولیت مدنی 
مدنی  مسؤولیت  بخش  2در  وهمگانی 
مدنی  مشارکت  که  مینمودند  فکر  زنان  همگانی،  و 
حقوق  تنها شامل  نه  که  است  طرفه  دو  جاده ی  یک 
ارتباط  در  زنان  دیدگاه  میباشد.  نیز  ها  مسؤولیت  بلکه 
 .1 میگردد  بخش  سه  شامل  دهی  رأی  مسؤولیت  با 
2. مسؤولیت در جهت تشویق دیگر  مسؤولیت مدنی، 
زنان و بهبود بخشیدن مشارکت زنان 3 . مسؤولیت در 

جهت تقویه مجدد حقوق زنان.

مثبت  تاثیر  باالی  مکرر  گونه ی  به  گان  کننده  اشتراک 
سهمگیری زنان در رای دهی جهت تشویق زنان دیگر 
و  “زنان  کنفرانس ملی  به  نمونه  به طور  نمودند.  تاکید 
انتخابات” اشاره نمودند که به مثابه یک وسیله قدرتمند 
جهت توسعه بخشیدن مشارکت مدنی زنان در تمامی 
عرصه ها مورد بحث قرار گرفت. داستان های مؤفقیت 
به حکایت  زنان  دیگر  ترغیب  و  زنان جهت تشویق  آمیز 
تنها  نه  مثابه ی یک ضرورت  به  رأی دهی  گرفته شد. 
برای انتخابات بلکه بخاطر وانمود ساختن برای جهانیان 
که زنان افغانستان آماده اند تا از حقوق شان استفاده 
و دفاع نمایند 123مورد بحث قرار گرفت. عالوتاً همینکه 
گردیدند،   سهیم  مشورتی  بحثهای  و  مصاحبه  در  زنان 
های  فعالیت  در  زنان  که  نمود  استنباط  را  امری  چنین 
برخوردار  خاص  نیروی  از  و  داشته  فعال  سهم  مدنی 
میباشند. ضمناً زنان فعال از تحرک و آزادی فوق العاده 
بودند که  باور  این  به  زنان  از  برخواردار استند. بسیاری 
از  تا  ببرند  بکار  را  خود  رأی  تا  دارند  مسؤولیت  ایشان 
در  سهمگیری  اهمیت  ضعیف  نسبتاً  زنان  به  اینطریق 
پروسه های سیاسی و پروسه ی رأی دهی124 را خاطر 
تا  بودند  فکر  این  به  کننده  اشتراک  زنان  نمایند.  نشان 

   2
100. مباحث مشورتی جنوب 1 

101. مباحث مشورتی جنوب 1 ، 3
102. مباحث مشورتی جنوب 2 ، مباحث مشورتی شمال 3 ، 4

103. مباحث مشورتی شمال 3
104. مباحث مشورتی جنوب 4،1،2،3 ، مباحث مشورتی شمال 3،

105. مباحث مشورتی جنوب 4 ، 1 ، 2 ،3 ، مباحث مشورتی شمال 1
106. مباحث مشورتی جنوب 4 ، 2 ، 1 ، مباحر مشورتی شمال 3 ، 2 ، 4

107 . مباحث مشورتی جنوب 1 ، مباحر مشورتی شمال 2 ، 4
108. مشورتی جنوب 4 ، 2 ، 3 ، مباحث مشورتی شمال 3 ، 2

109. مباحث مشورتی جنوب ، 3،1
110. مباحث مشورتی جنوب 3
111. مباحث مشورتی جنوب 3

112 . مباحث مشورتی جنوب 1. مباحث مشورتی شمال 2،3،4 
113 .مباحث مشورتی جنوب 1 ، مباحث مشورتی شمال 3

114. مباحث مشورتی شمال 1
115. مباحث مشورتی شمال 2،4
116. مباحث مشورتی ج4نوب 1،3

117. مباحث مشورتی جنوب 2 ، مباحث مشورتی شمال 3،1،2،4

صحبت ها مبنتی بر 
بحثهای  مراحل  تمامی  در  حقه  حقوق 
ارتباط با حقوق حقه  مشورتی، صحبت های متعدد در 
صورت گرفت. اشتراک کننده گان آگاهی شانرا در ارتباط 
محافظت  ضرورت  و  زنان  شهروندی  و  مدنی  حقوق  با 
این موارد جلوه دادند.  با بحث جدی  این موارد  و بهبود 
توجیهات که در زمینه ابراز گردید مبتنی بر صحبت ها بر 
گان حقوق  کننده  اشتراک  که  بود  اساس حقوق حقه 
زنان و حقوق سیاسی شانرا به مثابه ی حقوق مشروع 
و پرنسیب های ضروری در جامعه قلمداد نمودند.  ایشان 
کار  به  مکرراً  مالکیت  با  را  حقه  حقوق  الفاظ  همچنان 
میبردند. ایجاد یک چهارچوب که بر اساس حقوق حقه 
تا بعداً صحبت های  هر فرد استوار باشد، الزمی بوده 
و  نیازمندیهای مشخص  تا  داده شود  آن جا  در  جهانی 
موضوعات جامع تر مطرح گردند. به نظر آنها، حقوق زنان 
قریه  و  والیات  در  دارد  که  گردیده  پدیده ی جهانی  یک 

جات افغانستان نیز قدرتمند میگردد. 

ایجاد  حقه،  حقوق  مالکیت  اهمیت  مشورتی  بحثهای 
مراکز اجتماعی برای دادخواهی از حقوق حقه را تصریح 
و  معلومات  و  تجارب  ساختن  شریک  اهمیت  و  نموده 
ساختن شبکه ها جهت حمایت از یکدیگر، اعتماد سازی 
و تشویق زنان در جهت اشتراک مداوم در پروسه های 

در صورتیکه یک نامزد چنین دیدگاهی داشته باشد 
که یک زن نباید در پروسه های صلح و امنیت نقش 
داشته باشد، ما هیچ گاهی او را حمایت نخواهیم 
حقوق  به  ایشان  که  است  واضح  خیلی  این  کرد. 
اساسی ما اعتنا نمی نماید. به عباره ی دیگر در 
صورتیکه ایشان معتقد به اشتراک زنان در نقشهای 
نمیتواند  هرگز  زن  یک  نباشند،  جامعه  در  کلیدی 
وکیل، وزیر و یا رئیس جمهور باشد. این امر تبعیض 
با  تناقض  در  که  آورده  ببار  جنسیت  اساس  بر  را 
حقوق  المللی  بین  های  میثاق  و  اساسی  قانون 
بشر میباشد. زنان و مردان یکسان آفریده شده اند 

و حقوق یکسان دارند

- مباحث مشورتی جنوب  ۱

رأ دهی حق سیاسی من و دیگر زنان میباشد. اگر 
چگونه  پس  ننماید،  استعمال  را  خود  رأی  زن  یک 

میتواند از حقوق خویش استفاده نماید.

-  مباحث مشورتی جنوب ۴
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از اشتراک کننده گان  اظهار نمودند که این مسؤولیت 
شان است تا در ارتباط با نامزدها و انتخاب بهترین نامزد 
برای آینده ی افغانستان معلومات الزم را کسب نمایند130.

3

گردید  یادهانی  نیز  موضوع  این  مشورتی  بحثهای  در 
که وضعیت زنان در سرتاسر مملکت در گره با چالشها 
میباشد که این امر باعث تشکیل یک هویت ملی میان 
تمامی اشتراک کننده گان گردیده و فضای مبارزه جهت 
ایجاد  دارد  را  زنان  حقوق  از  حفاظت  و  بخشیدن  بهبود 
مینماید. ضمناً، تمایل و آرزمندی جهت متوصل شدن با 
زنان از تمامی نقاط کشور جهت تقویت بخشیدن عنصر 
جانب  از  کشور  زنان  میان  تجارب  تبادل  و  ملی  هویت 

اشتراک کننده ابراز گردید133.
 

دین و دخیل سازی رهبران 
دینی اگر چه دین مقدس اسالم از دیدگاه بعضی 
متصور  زنان  حقوق  برای  مانع  یک  ی  مثابه  به  افراد 
میگردد، لیکن اشتراک کننده گان بدین باورند که اسالم 
دینی  رهبران  طریق  از  میتوان  که  است  راهی  یگانه 
ها  پروسه  دیگر  و  انتخابات  در  را  زنان  مدنی  مشارکت 
تقویت بخشید134. تعداد از زنان وانمود کردند که ایشان 
دینی  رهبران  از  انتخابات  مورد  در  را  الزمه  معلومات 

محالت و مساجد به دست آورده اند135. 
4

برنامه ها و ابتکارات متعددی  در پیوند با گسترش پروسه 
ی انتخابات و بهبود بخشیدن اشتراک مدنی زنان با در 
نظر داشت ابعاد اسالمی روی دست گرفته شده است. 
تشویق  جهت  را  ی  پروژه  آسیایی  بنیاد  مثال  طور  به 
مشارکت سیاسی زنان و ایجاد زمینه های گفتگو را در 
افغانستان روی دست گرفته بود. این پروژه زمینه ی بحث 
و گفتگو را به گونه ی رسمی و غیر رسمی برای رهبران 
افراد محل در سطوح مختلف  دینی و سنتی )علما( و 
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125 ، مباحث مشورتی جنوب 1 ، 4 ، 3 مباحث مشورتی شمال 3 ، 1 ، 4 

126 . مباحث مشورتی شمال 3
127. مصاحبه های  انفرادی قبل از انتخابات

128. مباحث مشورتی جنوب 2
 16،  1،2،3،4 جنوب  مشورتی  مباحث   1،2،3،4 شمال  مشورتی  مباحث   .129

مصاحبه ی انفرادی بعد از انتخابات
130. مباحث مشوشتری جنوب 1،3 مباحث مشورتی شمال 3 ، 1 ، 2

131. مبباحث مشورتی جنوب 4
132 ، مباحث مشورتی شمال 1

133 ، مباحث مشورتی  جنوب 4 ، مباحث مشورتی شمال 1 ، 21 ، مصاحبه های 
انفرادی بعد از انتخابات 

134 . مباحث مشورتی جنوب 1 ، 2 ، 3 ، مباحث مشورتی شمال 3 ، 2 ، 4
135. مباحث مشورتی جنوب 2 ، 4

136. مباحث مشورتی جنوب 1
137. مباحث مشورتی شمال 3 

دیگر زنان را در ارتباط با دموکراسی و اهمیت انتخابات 
مورد آموزش قرار داده  و سطح آگاهی شانرا در ارتباط 
نمایند  تشویق  را  را  زنان  دیگر  و  برده  بلند  انتخابات  با 
تا در مورد نامزد های مربوطه معلومات حاصل نموده و 
یکجا با رهبران دینی و محلی در جهت بهبود بخشیدن 

سهمگیری زنان فعالیت نمایند125. 

حفاظت  مسؤولیت  به  گان  کننده  اشتراک  از  بسیاری 
اشاره  آینده  در  زنان  نقش  خاصتاً  افغانستان  آینده  از 
نمودند129. به    طور عموم، گذشته بعضی اوقات مایه 
ی نگرانی و افسردگی میباشد، لیکن زنان آگاهی کامل 
و مشتقانه ی شانرا در جهت مشارکت در شکل دهی 
آینده ی افغانستان به گونه ی بهتر ابراز نمودند. بسیاری 

من در انتخابات گذشته اشتراک نمودم و در انتخابات 
پیشرو نیز شرکت خواهم نمود. بخاطریکه من یک 
زن استم و این را مسؤولیت خود میدانم تا در آینده 

ی افغانستان سهیم باشم

-   مصاحبه های انفرادی قبل از انتخابات

و  را تشکیل میدهیم  ما در حدود 50 فیصد جامعه 
رأی ما میتواند سرنوشت جامعه را رقم بزند. با بکار 
گیری رأی ، ما باید به پنجاه فیصد دیگر جامعه قدرت 
خویش را نشان بدهیم که ایشان نمیتوانند ما را در 

پروسه های تصمیم گیری نادیده بگیرند

-  مباحث مشورتی شمال ۳

یکی از مهمترین موضوعات اینست که حاال زمان آن 
نیست تا زنان در خانه باشند، بلکه وقت آن است تا 
به جهانیان نشان دهیم که زنان افغانستان خواهان 
مساوات بوده و این زمان مناسب جهت ثابت ساختن 

آن است.

- مصاحبه های  انفرادی قبل از انتخابات

وارد  ما  گی  زنده  در  مثبت  تغییرات  میخواهیم  ما 
نظرات  بدهیم.  رأی  باید  ما  ملحوظ  این  روی  شود، 
زنان  دیدگاه  و  بوده  متفاوت  مردان  به  نسبت  زنان 
باید تأثیرات روی موضوعات سیاسی و اجتماعی و 
تصمیم گیری در یک جامعه داشته باشد زیرا زنان 

نیز در آن جامعه زنده گی میکنند.

- مبباحث مشورتی جنوب ۴
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رأی  های  کارت  توانست  زن   450 حدود  در  ابتکار،  این 
دهی را بدست آورد. 5

در واقع بحثهای مشورتی واضح ساخت که رهبران دینی 
به مثابه ی افراد با نفوذ در جهت تغییر آوری محسوب 
توسط  که  های  برنامه  ملحوظ،  این  روی  138و  گردیده 
ایشان سازماندهی گردد باعث افزایش سطح معلومات 
و آگاهی زنان در ارتباط با برداشن گام های عملی در 
قسمت  فعالیت های مدنی گردیده و زمینه ی خوبی را 
در جهت کسب مؤفقیت ها در هماهنگی با جناح های 

مربوطه ببار می آورد.
  

رسیدن به رأی دهنده گان 
اناث با وجود اینکه در بحث های مشورتی وانمود 
گردید که عدم دسترسی به معلومات برای بسیاری از 
لیکن  آورد،   ببار  اناث مشکالت عدیده  گان  رأی دهنده 
منبع  مثابه ی  به  بحث مشورتی  چندین  در  ها  رسانه 
صفت  به  و  گردیده  ذکر  معلوماتی139  ارزش  با  و  مهم 
بهترین وسیله جهت رسیدن به زنان در به بحث گرفته 
شد. ضمناً در یکی از بحث های مشورتی، این موضوع 
بیان گردید110 که با وجود اینکه رسانه ها یکی از وسیله 
های مهم در جهت شریک معلومات محسوب میگردد، 
لیکن مردم به رسانه ها اعتنا ننموده و مؤثریت رسانه ها 
در قریه ها و مناطق دهاتی کمتر میباشد. 76 فیصد زنان 
دسترسی به رادیو دارند. شایان ذکر است که رسانه ها 
مصمم بر بهبود بخشیدن اشتراک مدنی زنان و فراهم 
نمودن معلومات عملی در ارتباط با انتخابات و نامزد ها 

میباشند141. 

تعداد از زنان دریافت معلومات از طریق ابتکارات جامعه ی 
مدنی و آموزش ها را مورد بحث قرار دادند142. تعداد زنان 
به این باور بودند که جامعه مدنی میتواند یک عنصری 
ارزشنمند در جهت توسعه مشارکت  و  خیلی ها مهم 
سیاسی زنان از طریق تدویر آموزش ها، کنفرانس ها، 
از  حمایه  و  نامزدها  با  پیوند  در  معلومات  نمودن  فراهم 
اشتراک مدنی زنان باشد143. بعضی دیگری زنان به این 
باور بودند که جامعه ی مدنی  نقشی عمده را در جهت 
رأی  به  اینکه  از  اطمینان  ی  ارایه  و  انتخابات  از  نظارت 

مردم احترام گذاشته میشود، ایفا کرده میتواند. 144

 5
138. مؤسسه ی برابری برای صلح و دموکراسی شبکه ی منطقوی زنان، گذراندن 

جنگ و انتقال ، نقظه نظرات زنان ، شبکه ی منطقوی زنان 2013 
http://www.womensregionalnetwork.org/images/uploads/CC_  ,2013  ,

.Afghanistan.pdf
139. مباحث مشورتی جنوب 1،2،3 مباحی مشورتی شمال 3،1،4 

140. مباحث مشورتی جنوب 1،3 
141 مباحث مشورتی شمال 3

142 مباحث مشورتی جنوب 4 ، 1 ، 2 مباحث مشورتی شمال 2
143 . مباحث مورتی جنوب 4 ، 1 ، 2 ، 3 ، مباحث مشورتی شمال 3 ، 1 ، 2 ، 4

144 . مباحث مشورتی جنوب 3
145. مباحث مشورتی جنوب ، 1،3  مباحث مشورتی شمال 1  

چون، انجمن های اجتماعی، مساجد، مراکز اجتماعی 
و مراکز والیتی روی موضوعات مربوط به انتخابات فراهم 
نمود. این برنامه همچنان گفته های رهبران دینی را در 
ارتباط به مشارکت سیاسی زنان از طریق رسانه های 

ملی به نشر رساند.  

منظور  به  را  ابتکاری  کابل  در  زنان  محلی  ی  شبکه 
ی  پروسه  در  اشتراک  منظور  به  زنان  نمودن  نام  ثبت 
رأی دهی در ولسوالی بگرامی والیت کابل روی دست 
گرفت. یکی از اشخاص با نفوذ مولوی ها را از 25 مسجد 
به عمل  تقاضا  مولوی های مساجد  از  و  آورده  گردهم 
زنان و مردان  آگاهی  بلند بردن سطح  تا در قست  آمد 
در پیوند با فعالیت های مدنی با در نظر داشت توجیهات 
پیغمبر “ص” و شرعیت  احادیث  الشان،  قرآن عظیم  از 
کسب  از  بعد  نمایند.  همکاری  را  زنان  محمدی  غرای 
تعهدشان در قسمت این پروژه، جلسه ای با 30 تن زن از 
شبکه ی محلی زنان کابل جهت ارایه ی لکچرها و بحث 
مولوی  از  یک  هر  گردید.  برگزار  ها  فعالیت  روی  نمودن 
ها در ارتباط با اشتراک در پروسه ی رأی دهی از طریق 
بلند گوهای مساجد سخنرانی نموده و از مردان محل 
تقاضا به عمل آرودند تا طبقه ی اناث فامیل های شانرا 
اعزام  به مساجد  آگاهی شان  رفتن سطح  بلند  جهت 
صلح  برای  برابری  ی  مؤسسه  کارمندان  ضمناً  نمایند. 
آماده  را   نقلیه  دیگران حامیان وسایط  و  دموکراسی  و 
نمودند تا برای زنان جهت بدست آوردن کارت رأی دهی 
زمینه ی ترانسپورتی فراهم گردد.  با روی دست گرفتن 

یکجا کار نمودن با افراد با نفوذ منطقه و رهبران دینی 
دستاوردهای خیلی قوی به ارمغان می آورد

- مباحث مشورتی جنوب ۱

متقاعد  جهت  قریه  دینی  رهبران  با  میتوانیم  ما 
به  را  زنان  ایشان  تا  نماییم  صحبت  شان  ساختن 
و  تشویق  انتخابات  ی  پروسه  در  مشارکت  منظور 
ترغیب نمایند. مالها میتوانند این امر را در وعظ های 

روزهای جمعه انجام دهند

- مباحث مشورتی شمال ۳

رسانه  و  اداره  هر  با  روابط خوب  والیتی  شوراهای 
زنان  به  اینطریق  از  میتوانند  ایشان  و  داشته  ها 
برسند. رسانه ها و سازمان های جامعه ی مدنی 
دسترسی به قریه هایی که در مناطق دور دست 
ها  قریه  شوراهای  لیکن  نداشته  میباشند،  واقع 

میتوانند چنین امری را انجام بدهند

-  مباحث مشورتی جنوب ۴

http://www.womensregionalnetwork.org/images/uploads/CC_Afghanistan.pdf
http://www.womensregionalnetwork.org/images/uploads/CC_Afghanistan.pdf
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تأثیرات مثبت رهبران دینی و محلی همچنان در تمامی 
بحثهای مشورتی نیز در محراق تمرکز داده شد145. یکتعداد 
از محالت چون مکاتب، دانشگاه ها، شوراهای والیتی و 
مساجد به مثابه ی محالت مناسب برای کمپاین مثبت 
قلمداد گردید. بعضی زنان نیز امکان رسیدن به زنان از 
طریق رویداد های اجتماعی مانند جلسات فامیلی146 و 
رفتن خانه به خانه جهت صحبت نمودن با زنان به گونه 

ی انفرادی را  مورد بحث قرار دادند147. 

مباحث مشورتی جنوب 2 .146
مباحث مشورتی جنوب 3 .147
مباحث مشورتی جنوب 4 .148
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نتیجه گیری و 
اشتراک  راهی  صد  مشکالت  و  ها  چالش  حالیکه  در 
مدنی زنان اکثر اوقات به مثابه ی موارد جداگانه ایکه 
فعالیت های مدنی زنان را محدود ساخته است، مورد 
و  ها  چالش  این  واقعیت  در  لیکن  میگیرد،  قرار  بحث 
مراحل  در  را  بزرگ  تفاوت  و  نبوده  یکنواخت  مشکالت 
مختلف بوجود می آورد.  باید متذکر شد که این چالش 
ها یک حالت بغرنج و پیچیده را ببار آورده کـــــــــــــــــه 
به  مربوطه  های  عرصه  در  را  زنان  مدنی  اشتراک 
مشکالت جدی روبرو ساخته است. مخاطب قرار دادن 
هر یک از این چالش ها به طور جداگانه ایجاب دریافت 
عالوتاً  مینماید.  را  المدت  طویل  و  مناسب  های  راه 
یگانه  رأی  پای صندوق های  به  زنان  رهسپار ساختن 
هدف و نیازمندی نیست که همه مشکالت از آنطریق 

مرفوع  گردد.   

ی مدنیجامعه
تقویت  جهت  در  را  مهمی  نقش  مدنی  ی  جامعه 
مشارکت مدنی زنان در افغانستان ایفا مینماید. این در 
حالیست که دولت افغانستان نیز باید قدمه های الزمی 
را در تأمین امنیت و در طرز العمل های انتخاباتی جهت 
حصول اطمینان از اشتراک سراسری زنان بردارد. نهاد 
های جامعه ی مدنی استند که فعاالنه بسیج سازی 
زنان رأی دهنده و پروسه های آگاهی دهی در ارتباط با 

حقوق مدنی را راه اندازی مینمایند.
بر اساس بحثهاس مشورتی سفارشات ذیل به جامعه 
ی مدنی و دیگر نهاد های ذیدخل  پیشنهاد میگردد تا 
از  را  اقدامات الزم  پارلمانی سال 2015  انتخابات  برای 

قبل اتخاذ نمایند. 

به  دسترسی  بخشیدن  بهبود   .۱
معلومات در ارتباط با نامزدها

 62 فیصد زنان به این باور استند که آنها باید خود شان 
امر  این  بگیرند که به چی کسی رأی بدهند.  تصمیم 
رأی دهی  که جهت  زنی  از هر 10  که  میدهد  نشان 
ثبت نام نموده بودند، چهار تن آن احتماالً مردان بوده که 
به گمان اغلب شاید اعضای فامیل آن زن، رهبر دینی 
و یا شخص با نفوذ قریه بوده باشد. رهسپار ساختن 
زنان به پای صنوق های رأی پایان پروسه در قسمت 

نمیباشد.  مدنی  حقوق  دادن  قرار  اجراء  ی  منصه  به 
دسترسی به معلومات خاصتاً زنانی که در ساحات دور 
دست زنده گی نموده و فاقد سواد میباشند، از جمله 
موانع بزرگی مییاشد که اشتراک مدنی واقعی زنان را 
به  تا  مینماید  ایجاب  بنابرین  به چالش کشیده است. 
منظور برطرف سازی این مشکل حاد، برنامه های الزم 
های  پروسه  در  زنان  مدنی  مفهوم  با  اشتراک  جهت 

سیاسی و انتخابات روی دست گرفته شود.

2. ایجاد مجتمع خاص برای زنان جهت 
بحث و صحبت نمودن با نامزدها

و  صلح  برای  برابری  مؤسسه  تجارب  اساس  بر 
انتخابات ریاست جمهوری سال 2014  دموکراسی در 
صحبت  جهت  زنان  برای  مختلف  های  میکانیزم  ایجاد 
از شیوه های مناسبی است  یکی  نامزدها  با  نمودن 
نامزدها  از  شانرا  سواالت  تا  میسازد  قادر  را  زنان  که 
طرح نموده و ارزیابی خویش را در ارتباط با نامزدها بر 
و  ها  تالش  دهند.  انجام  اول  دست  معلومات  اساس 
اهتمام بیشتر باید در راستای فراهم ساختن زمینه ی 
دسترسی زنان به معلومات دست آول از نامزدها صورت 
گیرد. زیرا نامزدها کمپیاین ها و سخنرانی هایشان را در 
همایش های مرد ساالر انجام میدهند که به شکلی از 
اشکال زنان از این جلسات و همایش ها منزوی استند.  

بهبود همایش های محلی  و  ایجاد   .۳
با  ارتباط  در  بحث  جهت  زنان  برای 

موضوعات مربوط به انتخابات

جامعه مدنی باید در ارتباط با ایجاد میکانیزم ها جهت 
گردهم آوری زنان در همایش های که از بابت سنتی 
قادر  را  زنان  شیوه  این  و  نموده  تعمق  باشد  مصئون 
خواهد ساخت تا معلومات الزمه در ارتباط با موضوعات 
انتخابات را حاصل نموده و مورد بحث قرار دهند. حاالنکه 
مورد آموزش قرار دادن زنان فعال جهت بهبود مشارکت 
مدنی زنان میتواند از جمله موارد مهم و مثبت در جهت 
منتشر ساختن معلومات محسوب گردد، لیکن این هم 
به سطح  زنان  برای  ها  برنامه  تا چنین  ضروری است 
محل به منظور مورد بحث  قرار دادن موضوعات مربوط 

به انتخابات ایجاد گردد.
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۴. شامل سازی رهبران دینی
خیلی ها مهم و ضروری است تا افراد  با نفوذ  و حامی 
در این پروسه ها به مثابه شخصیت های  اجتماعی 
واضح  موضوع  این  بحثهای مشورتی  از  گردند.  شامل 
دادخواهی  در  دینی  رهبران  که  شامل سازی  گردید 
برای حقوق زنان که در تناقض با ارزش های اسالمی 
برای  مؤثری   و  خوب  ی  وسیله  میتواند  ندارد،  قرار 
تغییرات مثبت در پیوند با اشتراک فعال مدنی زنان در 

جامعه باشد.149
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

941. مارتا فینوموری و کترین سیکنک نورم های بین المللی و تغییر سیاسی، سازمان بین المللی 25. نمبر 4 6991 .788 ـ 19

ی  الزمه  معلومات  شاختن  منتشر   .۵
طرز العمل های رأی دهی

کمپاین های تعلیمات مدنی باید روی پروسه های رأی 
بخش  چگونه  دهی،  رأی  صندوق  فارمت  مانند  دهی 
رأی  اهمیت  مربوطه،  کاندید  نمود،  را نشانی  مربوطه 
دهی و شیوه ی ثبت نام تمرکز نمایند. این کمپاین ها 
باید روی مثال های عملی در ارتباط با اشتراک مدنی 
زنان تمرکز نموده و اثرات منفی و هراس آمیز در پیوند 
با فعالیت های مدنی زنان و تهدید های ناشی از موارد 

مختلف را باید خنثی نمایند. 

به  مدنی  تعلیمات  ساختن  فراهم   .۶
مثابه ی یک فعالیت متداوم

تعلیمات مدنی باید هر بار نه تنها در جریان مرحله ی 
رأی دهی بلکه در مراحل مختلف زمانی برگزار گردد. 
دهی  رأی  های  کمپاین  از  فراتر  باید  مدنی  تعلمیات 
صورت گرفته و شامل حقوق اساسی، حقوق انتخابات، 
انتخاباتی  های  العمل  طرز  و  هــــــــــــــــــا  پروسه 

باشد. 

به  پاسخگو  های  میکانیزم  ایجاد   .8
نیازمندی ها

ایجاد میکانیزم های  با  ارتباط  باید در  جامعه ی مدنی 
نگرانی  بیان  جهت  را  گان  دهنده  رأی  که  پاسخگو 
انتخابات میباشد،  پروسه های  از  هایشان که ناشی 
تمرکز نماید.  جامعه ی مدنی باید زمینه های گفتگو 
رهبران  و  زن  فعالین حقوق  تا  نماید  فراهم  را  بحث  و 
جهت  ها  طریقه  بهترین  روی  توافق  جهت  را  محل 
روی  تأکید  دهی،  رأی  منظور  به  زنان  نمودن  تشویق 
حق رأی دهی زنان ) خاصتاً مناطق دهاتی(  سیاست 

و دموکراسی گرد هم آورد. 

۷. ارزیابی همگانی مشارکت زنان فراتر 
از مراکز رأی دهی

برای  را  میکانیزمی  باید  مربوطه  های  جناح  تمامی 
ایجاد نمایند که به گونه ی عام  نتایج متوقعه  ارزیابی 
قابل دسترس بوده و قابل فهم باشد . شریک ساختن 
معلومات و بهبود بخشیدن این روال، سهم گیری زنان 
را در نظام دموکراتیک، و فعالیت های مربوط به برنامه 
های آینده تسهیل مینماید.  ضمناً ارزیابی نتایج میتواند 
به  نسبت  زنان  مستقل  و  مفهوم  با  اشتراک  برای 
شمارش رأی زنان در مراکز رأی دهی  و آنرا مؤفقیت 

آمیز نامیدن، خیلی ها مفید واقع شود.

۹. انسجام شیوه ی انتشار و پیام دهی

و  انتخابات  برای  یی  رسانه  پوشش  فواید  چه  اگر 
شریک ساختن معلومات از طریق رسانه های جمعی 
تلویزیونی  مانند رسانه های نوشتاری و مناظره های 
مشخص گردیده است، لیکن محدویت های این شیوه 
ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. هر گونه تالش باید در 
جهت انسجام و متمرکز ساختن پیام های انتشاراتی 
صورت گرفته و چنین کمپاین ها باید بی طرفانه، غیر 
تعصب آمیز و به گونه ی خیلی وسیع جهت اشتراک 
مدنی زنان صورت گیرد.  این کمپاین ها باید جهت تأکید 
روی آمیزش اجتماعی و تنوع در زنده گی افغان ها با 
به تصویر کشیدن تصویر مثبت آینده ی کشور متمرکز 

باشد.

با  نمودن  کار  جهت  امکانات  ایجاد   .۱-
اشتراک  جهت  محلی  های  ساختار 
مدنی زنان و بهبود بخشیدن استقاللیت 

رأی دهی زنان

مانند،  سنتی  و  محلی  های  ساختار  با  تا  است  آن 
موسفیدان و رهبران محل کار نمایند، این ساختار ها 
معموالً مرد ساالر بوده و با زنانیکه در بحثهای مشورتی 
این  اوقات  بعضی  که  نمودند  اظهار  گرفت  صحبت 
ساختارها در جهت منزوی ساختن زنان از این پروسه 
برهن  و  واضح  امر  یک  همچنان  این  مینمایند.  کار  ها 
و  ارزش  از  محلی  رهبران  و  فامیل  اعضای  که  است 
اهمیت خاص برخوردار بوده و احتماالً روی دست گرفتن 
این ساختارها خیلی ها مؤفقیت  از طریق  فعالیت ها 
آمیز خواهد بود. روی این ملحوظ، جامعه ی مدنی باید 
این ساختارها را غرض تعلیمات مدنی و آگاهی دهی 
که  نماید  اطمینان  حصول  همچنان  و  نموده  استفاده 
از اشتراک مدنی  از اشکال  این ساختارها به شکلی 
زنان جهت به فروش رساندن و کنترول نمودن رأی زنان 

استفاده ننمایند.
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های  میکانیزم  از  حمایت  و  ایجاد   .۱۱
نظارت عامه

جامعه ی مدنی باید روی میکانیزم های نظارت عامه 
تکنالوژی  نمایند.  تمرکز  انتخاباتی  های  پروسه  برای 
معاصر  زمینه ی نظارت مردم جهت کنترول باالی شیوه 
ها و انواع مختلف فساد تسهیل مینماید. به طور مثال، 
“ من رشوه دادم” یکی از پروژه ها در هندوستان است 
که شامل ویب سایبت جهت گزارش دهی موارد فساد 
که  میباشد   SMS طریق  از  خدمات  ساختن  فراهم  و 
شهروندان را قادر میسازد تا موارد فساد را به مراجع 
مربوطه گزارش دهند.  دولت مرکزی هندوستان همچنان 
کار  روی  نیز  را  فساد  موارد  گزارشدهی  هاتالین  یک 
نموده است که شهروندان را قادر میسازد تا در ارتباط 
تماس حاصل  به شوراهای شهروندان  موارد فساد  با 
نموده و از صورت موارد فساد زمانیکه با کارمندان رشوه 
خور مواجه میگردند،  گزارش ارایه نمایند. پیونداغ یکی 
از ابتکارات تکنالوژی معاصر را در اولین مرحله انتخابات 
سال 2014 روی کار نمود. از طریق این سیستم 568 
جواب را از 34 والیت در مرحله ی اول و 27 والیت در 
نظر  در  با  نمود.  دریافت  انتخابات150  دوم  ی  مرحله 
و  مناطق شهری  در  ها  افغان  فیصد   80 اینکه  داشت 
دهات 151به موبایل دسترسی دارند، ارایه خدمات از 
طریق SMS برای پروسه های انتخابات و روز انتخابات 
قادر  برای  ارزشمند  ها  خیلی  ی  وسیله  یک  میتواند 
ساختن شهروندان و جامعه ی مدنی جهت نظارت از 

انتخابات و کارمندان انتخابات باشد. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ملی، صدا ها در افغانستان، رسانه های اجتماعی همینکه افغانستان .150
 انکشاف مینماید، رشد میکند. ملی ، 28 جنون 2014

http://www.thenational.ae/world/voices-on-afghanistan/20140628/voic-
es-on-afghanistan--social-media-grows-as-afghans-come-online.

های  رسانه  نمودن  تشویق   .۱2
خوبی  وسیله  مثابه  به  اجتماعی 

اشتراک مدنی
به  دسترسی  ی  توسعه  و  شهرها  سریع  رشد  با   
شبکه های ۱۵2،3G رسانه های اجتماعی یک وسیله 
ی سریع جهت افزایش اشتراک مدنی گردیده است. 
گان  کننده  کمپاین  تمامی   ،  2۰۱۴ سال  انتخابات  در 
و  داشتند۱۵۳  فیسبوک  صفحات  جمهوری  ریاست 
اشتهارات شانرا از طریق فیسبوک به دست نشر می 
سپردند. خاصتاً مطالبی که از جانب کمپاین کننده در 
صفحه ی فیسبوک به دست نشر سپرده میشد، قشر 
تا  مینمود  تشویق  را  زنان  و  داده  قرار  مخاطب  جوان 
نظرات و معلومات شانرا در ارتباط با انتخابات و نامزد ها 
شریک نمایند. رسانه های اجتماعی به گونه ی متداوم 
یکی از ابتکارات خارق العاده در جهت انکشاف اشتراک 
حمایت  روی  باید  مدنی  جامعه ی  بود.  خواهد  مدنی 
از انکشاف این شیوه از طریق مورد آموزش قرار دادن  

دولت و نهاد های انتخاباتی
در دهه ی گذشته، گزارشات متعدد در ارتباط با انتخابات 
راستای  در  افغانستان  دولت  به  مختلف  و سفارشات 
امر  این یک  ارایه گردید.  زنان  بهبود بخشیدن اشتراک 
با  کننده  اشتراک  زنان  تعداد  که  است  آشکار  و  واضح 
گذشت زمان در پروسه های انتخاباتی بیشتر گردیده 
لیکن تعداد از موانع و مشکالت هنوز هم وجود دارد که 
باید با طرح نمودن راه حل های رسمی و غیر رسمی به 
این مشکالت نقطه ی پایاین گذاشت.  ضمناً کمیشنران 
کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیده گی به 
شکایات انتخاباتی در چارچوب دولت جمهوری اسالمی 
افغانستان توسط کمیسیون گزینش مورد امتحان قرار 
گرفته و سر انجام توسط رئیس جمهور مقرر میگردند.  
دولت افغانستان مکلفیت دارد تا در همکاری با نهادی 
های انتخاباتی پالیسی ها و طرز العمل های کنونی را 
بازنگری نموده و در انتخابات آینده را از وقوع مشکالتی 
انتخابات 5 سال اخیر صورت گرفته است،  که در سه 

جلوگیری نماید.

۱. احیای اعتماد بر پروسه ی انتخابات

اعتماد  از سطح  زنان  بعضی  انتخابات،  دوم  مرحله  از 
پایین نسبت به نهاد ها و پروسه های انتخاباتی که مانع  
زنان جهت رأ ی دهی گردیده است، صحبت مینموند. با 
در نظر داشت تجربه ی مرحله ی دوم انتخابات ریاست 
افغانستان هنوز هم  جمهوری در سال 2۰۱۴ ، دولت 
مؤثریت  و  اهمیت  از  را  ها  افغان  تا  دارد  مجال  خیلی 
رأی شان مطمئین ساخته و اشتراک شانرا در پروسه 
های انتخاباتی آینده تعمیم نماید. دولت افغانستان باید 
ارزیابی مجدد  و  بازنگری  با  ارتباط  را در  اقدامات فوری 
طرز العمل های انتخاباتی نموده تا از اینطریق خطرات 
موارد فساد را کاهش داده و این اقدامات باید به گونه 
ی عام بهبود داده شود تا در جهت احیای اعتماد مردم 
باالی پروسه رأی های مفید و ممد واقع گردد. ضمناً 
پالیسی ها و طرز العمل های خیلی جدی در ارتباط با 
میگردند  مرتکب فساد  آنعده کسانیکه  نمودن  مجازات 
نافذ گردیده و این موارد باید به گونه ی عام منتشر و در 
منصه ی اجراء قرار گیرد.  کمیسیون مستقل انتخابات 
باید اصالح گردد و اقدامات جدی جهت حصول اطمینان 
از نافذ بودن پروسه مقرری ها عاری از قوم پرستی و 
فشار دادن کارمندان جهت حمایت از یک کانید مشخص 
را در  اقدامات الزمی  باید  اتخاذ گردد.  دولت همچنان 
قومی  و  موضوعات سمتی  برداشتن  میان  از  با  پیوند 

رسانه های اجتماعی و ایجاد شیوه های آنالین برای 
بهبود دادن اشتراک مدنی مبادرت نماید. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Ibid .152
Ibid .153
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در پروسه های مقرری و تعیینات که اخیرآ  مالحظاتی 
را  متوجه کمیسیون مستقل انتخابات ساخت،  اتخاذ 

نماید.154
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستقل  کمیسیون  منسوبین  استخدام  در  هاییکه  نظمی  بی  منگل،  ساحل   .
انتخابات رخ داد. خبر های پژواک افغان 22 ـ جنوری 2014 . 

http://www.pajhwok.com/en/2014/01/22/irregularities-alleged-iec-“
.recruitment ۴. افزایش و بهبود بخشیدن تعلیمات و

اشتراک مدنی زنان در انتخابات

زنانی که با ایشان مشورت صورت گرفت، اظهار نمودند 
از  انتخابات  با  ارتباط  در  را  الزمه  معلومات  ایشان  که 
انتخابات حاصل نمودند. اما سطح  کمیسیون مستقل 
پایین آگاهی در ارتباط با پالیسی ها و طرز العمل های 
است.  فرما  حکم  هم  هنوز  زنان   میان  در  انتخاباتی 
دولت  با  هماهنگی  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
برنامه  انکشاف  راستای  در  باید  مدنی  ی  جامعه  و 
و  تعلیمات  بردن سطح  بلند  جهت  المدت  طویل  های 
آگاهی رأی دهنده گان اقدام نماید. این کمپاین ها نه 
اهممیت  و  زنان  رأی دهی  باالی حقوق  منحصراً  تنها 
اشتراک زنان در چنین پروسه ها، بلکه روی جنبه های 
عملی ثبت نام رأی دهنده گان، دسترسی به معلومات 
العمل های رأی  زنان و طرز  نامزدها، استقاللیت رأی 
دهی مانند موقعیت مراکز رأی دهی و چگونه صندوق 
های رأی دهی پر گردد، تمرکز نماید. تعلیمات مدنی 
نه تنها روی آگاهی زنان در ارتباط با حقوق شان بلکه، 
در قسمت بهبود بخشیدن سطح آگاهی زنان و احترام 
به پالیسی ها و طرز العمل هــــــــــــــــــــــــا در ارتباط 

با ثبت نام و رای دادن زنان، میان مردان تمرکز نماید.

رأی  مراکز  اینکه  از  اطمینان  حصول   .۵
به  توجه خاص  با در نظر داشت  دهی 

نیازمندی زنان قابل دسترس میباشد
 در افغانستان کارها و فعالیت های روزمره زنان و مردان 
شامل زمینه ها و نیازمندی های مختلف برای اشتراک 
و  انسجام  عدم  میباشد.  انتخابات  های  پروسه  در 
مرتبه  یک  انتخاباتی   های  پروسه  درست  زمانبندی 
دیگر به مثابه ی یکی از موانع بزرگ در جهت اشتراک 
دور  انتخابات خاصتاً مناطق دهاتی و ساحات  در  زنان 
دست قلمداد گردید. افزایش تعداد مراکز رأی دهی و 
راه  ترانسپورتی  بیشتری  های  گزینه  نمودن  کار  روی 
حل های مناسب در جهت حل این معضله خواهد بود. 
ایدولوژی مراکز رأی دهی سیار در بحثهای مشورتی 
و  امنیتی  موارد  داشت  نظر  در  با  لیکن  گردید،  مطرح 
فساد این یک راه حل غیر عملی در این مرحله خواهد 
بود. به هر حال، استفاده از مراکز رأی دهی سیار برای 
ثبت نام یک اقدام عملی جهت ازیاد تعداد مردان و زنان 

در انتخابات خواهد بود.

2. بازنگری و ارزیابی مجدد پالیسی ها 
و  زنان  نام  ثبت  برای  ها  العمل  طرز  و 

رأی دهی

این یک مورد واضح و آشکار است که پالیسی ها و طرز 
حقوق  محافظت  جهت  در  اینکه  وجود  با  نافذه  العمل 
پالیسی  این  لیکن  است،  گردیده  ترتیب  و  طرح  زنان 
ها و طرز العمل ها زنان را با مخاطره جدی نیز مواجه 
ساخته است. مثالً حقوق زنان مورد سوء استفاده قرار 
گرفته، موارد فساد بروز نموده  و سرانجام همه ی این 
موارد به شکلی از اشکال نتایج انتخابات را به گونه ی 
منفی متأثر میسازد. به گونه ی مشخص، اجازه دادن 
زنان جهت نگذاشتن عکس و یا نشان انگشت شان در 
کارتهای رای دهی این خطر را افزایش میدهد.  ضمناً 
کارت  از  استفاده  با  دیگر  افراد  که  کنونی  شیوه های 
رأی دهی زنان رأی میدهند، زنان را مانع میشود تا به 
بدهند.  رأی  میخواهند،  که  به کسی  گونه مستقالنه 
این طرز العمل ها باید مورد بازنگری قرار گرفته و شیوه 
که  کلتور  و  محیط  با  سازگار  گزینشی  حساس  های 
خطر سوء استفاده از کارت رأی دهی زنان را کاهش 
داده و از جانب دیگر با نورم های کلتوری آمیزش داشته 
باشد، روی دست گرفته شود. اقدامات کاهش دهنده 
باید در ارتباط با جلوگیری از سوء استفاده از کارت رأی 
دهی زنان که عواقب خطیری را در قبال خواهد داشت، 
مثال،  طور  به  شود.  گرفته  دست  روی  و  شناسایی 
یکی از سازمان ها تصاویر ستالیت را در روز انتخابات 
جهت ارزیابی تعداد رأی هایی که به مراکز رآی دهی 
حل  راه  است.  نموده  بازنگری  است،  برگردانده شده 
تا  نمود  خواهد  کمک  زمینه  در  مؤثر  و  مناسب  های 
اطمینان حاصل گردد که به رأی زنان ارج قایل گردیده و 
کسانیکه حقوق زنان را نقض نموده اند، با عواقب ناگوار 

روبرو خواهند شد.

۳. تسریع نمودن پروسه ی ملی تذکره 
الکترونیکی و کارت های هویت به مثابه 
تثبیت  جهت  مناسب  سیستم  یک  ی 

هویت رأی دهنده

با روی کار شدن سیستم تثبیت رأی دهنده، از موارد 
آسانی  به  1خاصتاً  و  آمده  عمل  به  جلوگیری  فساد 
نمود.   جلوگیری  زنان   رأی  استفاده  سوء  از  میتوان 
است  نتوانسته  دهنده  رأی  نام  ثبت  کنونی  سیستم 

تا مانع بروز موارد زیادی فساد و مورد اعتماد بودن رأی 
دهنده گردد.  دولت باید پروسه توزیع تذکره الکترونیکی 
بخشیده  سرعت  زن  و  مرد  ها  افغان  تمامی  برای  را 
رأی  به مثابه سند  را  الکترونیکی  و کارت هویت ملی 

دهنده مورد استفاده قرار دهد. 
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۶. فراهم ساختن زمینه ی ترانسپورتی

فراهم ساختن زمینه ی ترانسپورتی باید در یک ارزیابی 
محتوایی و تحلیلی جندر در نظر گرفته شود. به طور 
مشخص، در صورتیکه رهسپار شدن به پای صدوق های 
رأی باالثر نگرانی های امنیتی و مالی ممکن نباشد، 
باید هر گونه تالش در جهت فراهم ساختن زمینه ی 
با  انتخابات صورت گیرد.  ترانسپورتی برای زنان در روز 
در نظر داشت اینکه برای زنان مشکل خواهد بود تا به 
پای صندوق های رأی رفته و رأی بدهند، بنابرین، تأکید 
باید روی فراهم نمودن زمینه ی ترانسپورتی برای زنان 
ترانسپورتی مردان  این میکانیزم های  صورت گیرد. در 
در  صرف  ترانسپورتی  ی  زمینه  نباشند.   شامل  باید 
ایشان  در صورتیکه  گردد،  مهیا  مردان  برای  یک حالت 
یک زن رأی دهنده را الی رسیدن به پای صندوق رأی 
همراهی نمایند. این امر در عین زمان کمک میکند تا 
مردان زنان را در امر رأی دهی یاری رسانده و نگرانی 
هایی را که صد راه سفر نمودن و رهسپار شدن زنان 

الی مراکز رأی دهی گردیده است، برطرف سازد. 

۷. تأمین امنیت با در نظر داشت ابعاد 
حساس جنسیتی

و  دهی  رأی  مراکز  در  اناث  کارمندان  برای  نیازمندی 
بحث  مورد  مشورتی  بحثهای  چندین  در  متجسسین 
راه  روی  باید  انتخابات  کمیسیون مستقل  گرفت.  قرار 
حل های مناسب برای گماشتن کارمندان اناث در مراکز 
رأی دهی اقدام نموده و وزارت داخله باید همزمان در 
با گماشتن و مورد آموزش قرار دادن منسوبین  ارتباط 
عامه  دهی  آگاهی  ضمناً  نماید.  اقدام  پولیس  اناث 
میتواند در جهت تأمین و تعمیم این امر مفید واقع شده 
و کمیسیون مستقل انتخابات و وزارت امور داخله باید 
افراد  ریاست ها جهت شناسایی  و  وزارت ها  با دیگر 
مطلوب یا استخدام کارمندان مؤقتی واجد شرایط برای 

روز انتخابات تأمین ارتباط نمایند.

8. گماشتن منسوبین و کمیشنر های 
جدید در کمیسیون مستقل انتخابات و 
به  گی  رسیده  مستقل  کمیسیون 

شکایات انتخاباتی

را در  میکانیزم جدیدی  انتخابات  قانون  اخیر  نسخه ی 
ارتباط با گماشتن اعضای جدید در کمیسیون مستقل 
انتخابات و کمیسیون مستقل رسیده گی به شکایات 
مدنی  ی  جامعه  لیکن  است.  نموده  ایجاد  انتخاباتی 
چنانچه که در این میکانیزم صراحت داده شده بود، در 
گمان  چنین  ملحوظ،  این  روی  نگردید.  شامل  پروسه 
نباشند.155  طرف  بی  کنونی  های  کمیشنر  که  میرود 

بیشتر  های  کمیشنر  گماشتن   .۹
شایسته و واجد شرایط اناث

مستقل  کمیسیون  کمیشنران  تن  هشت  جمله  از 
رسیده  مستقل  کمیسیون  کمیشنر   5 و  انتخابات 
آنها زنان استند. روی  گی به شکایات، صرف سه تن 
انات  بیشتر  کمیشنران  تا  مینماید  ایجاب  ملحوظ،  این 
بخشیدن  بهبود  شود.  گماشته  ها  کمیسیون  این  در 
برابری  اینکه  از  اطمینان  حصول  با  زنان  سهمگیری 
انتخاباتی  های  نهادی  تمامی  در  جندر(   ( جنسیتی 

افغانستان در نظر گرفته شده است، آغاز گردد.

۱۰. بازنگری قانون انتخابات

با در نظر داشت بحران های سه انتخابات در طول 5 سال، 
دولت افغانستان باید بداند که بخشی از مشکالت از 
قانون انتخابات ناشی میگردد. دولت افغانستان بنابرین 
باید قانون انتخابات را بازنگری نموده و ماده های آنرا که 
ایجاب تغییرات الزم را مینماید، تعدیل نموده تا باشد که 
انتخابات به گونه ی آزاد و عادالنه تعمیم گردد.  بازنگری 
قانون انتخابات شامل موارد ذیل خواهد گردید، بازنگری 
ساختار ها، مسؤولیت ها و صالحیت های کمیسیون 
گی  رسیده  مستقل  کمسییون  و  انتخابات  مستقل 
به شکایات. اگر چه تعدیل و یا وارد نمودن تغییرات در 
پارلمان  از طرف  یکسال  زمان  مدت  در  انتخابات  قانون 
افغانستان ممنوع قرار داده شده است، لیکن این امر 
باید در زمــــــــــــــــــــــره ی اولویت ها بعد از انتخابات 

پارلمانی سال 2۰۱۵ قرار گیرد.

۱۱. روی کار نمودن گزینه های سیستم 
رأی دهی غیر قابل انتقال

سیستم رأی دهی غیر قابل انتقال ثابت ساخته است 
که یک وسیله ی آسیب پذیر بوده که منجر به فساد 
میگردد.  سیستم رده بندی یعنی سیستمی که رأی 
دهنده گان نامزد ها را بر اساس میزان معمولی رده بنده 
نموده یک گزینه ی مورد اعتماد میباشد. این سیستم 
این سیستم  از طریق  و  نموده  تحکیم  را  وحدت ملی 

بنابرین ضروری پنداشته میشود تا یک پروسه ی شفاف 
باشد  آن جامعه ی مدنی دخیل  در  که  یافته  بهبود  و 
این  در  و کمیشنر های جدید  گرفته  قرار  تطبیق  مورد 
کمیسیون ها گماشته شوند. ضمناً کارمندان کمیسیون 
مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل رسیده گی به 
از  تا  گرفته  قرار  بازنگری  مورد  باید  انتخاباتی  شکایات 
صورت بیطرفی و برابری جنسیتی میان همه کارمندان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
براجت اب طابترا رد رودم زیم ثحابم .ناتسناغفا یسررب و قیقحت دحاو .155 

2014 یم AREU, 17 ناتسناغفا یتاباختنا   
http://areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/Proceeding%20of%20a%20
roundtable%20discussion%20on%20Afghanistan’s%20electoral%20

Experiences.pdf.
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های  میکانیزم  نمودن  کار  روی   .۱2
دهی  رأی  سیستم  مانند  گزینشی 

ICT الکترونیک و
را فراهم  یکتعداد کشور ها گزینه ی رأی دهی سیار 
اعتبار  مدار  روشهای  از  یکی  روش  این  که  میکنند 
مناطق  و  ساحات  به  افغانستان  همینکه  دهی  رأی 
آبد، مورد استفاده قرار گیرد. در  بیشتر گسترش می 
هندوستان، سیستم رأی دهی الکترونیک مورد تطبیق 
قرار گرفته است که برای این روش ماشین هایی قابل 
حمل که به اندازه بکس دستی  میباشد و قیمت آن 
در حدود 175 دالر آمریکایی156 است مورد استفاده قرار 
میگیرد. جهت خریداری سیستم رأی دهی الکترونیک 
دوم  ی  مرحله  در  که  دهی  رأی  مرکز   23136 برای 
دالر  میلیون   4.1 حدود  بود،  باز   2014 سال  انتخابات 
ایرا که در جهت  آمریکایی نیاز است  که نصف هزینه 
تفیتش نتایج مرحله ی دوم انتخابات به مصرف رسیده 
دوم  ی  مرحله  تفتیش  مصارف  که  مینماید  احتوا  بود، 
انتخابات مجموعاً حدود ده میلیون دالر آمریکایی157 را در 
یا  و  الکترونیک رأی دهی  بر گرفت. همینکه سیستم 
گزینه ی رأی دهی سیار با ثبت نام تذکره الکترونیکی 
محلق گردد، خطر جعل و تذویر را کاهش داده ، سرعت 
رأی  برای  را  بیشتر  استقاللیت  و  یافته  افزایش  نتایج 
دهنده گان زن کسانیکه باید خود شان حضور داشته و 

رأی خویش را بکار ببرند، بهبود میبخشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاباختنا رد داسف زا یریگولج یارب لح هار ،رایس یاه نوفلیت ،هداز ینغ .156 
2014 یالوج 2 ،سیرپ هناخ ،ناتسناغفا 

http://www.khaama.com/mobile-phones-solution-for-fraud-in-afghan-
elections-2694.

هب یتاباختنا عازن هب نداد همتاخ زا دعب ینغ رتکاد ، رتیویر یربخ یگ هدنیامن .157 
2014 ربمتپس . 22 .دش هدیزگرب روهمج سیئر تفص 

http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKBN0HG03820140922.

تمویل کننده گان و جامعه ی 
بین المللی

۱. در نظر گرفتن میکانیزم مناسب جهت 
نظارت از پروسه ی انتخابات

بسیاری از زنانی که با ایشان مشورت صورت گرفت به 
این نظر بودند که جامعه ی بین المللی نقش مهمی 
از  اطمینان  ارایه ی  و  انتخابات  از  نظارت  در جهت  را  
شفافیت پروسه ی انتخابات ایفا مینمایند. بعضی ایشان 
نیز خاطر نشان ساختند که جامعه ی بین المللی روی 
است  الزمی  لهذاً  مینمایند.  وارد  تأثیر  انتخابات  نتایج 
اطمینان  مورد جهت حصول  دو  این  میان  تعادل  یک  تا 
از اینکه انتخابات به مثابه ی یک پروسه ی مستقل و 
قانونی راه اندازی شود  و همچنان حصول اطیمنان از 
اینکه نظارت کافی از جانب ناظرین بین المللی جهت 
جلوگیری از موضوعاتی که در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2014 واقع گردید،  صورت گرفته است. در حالیکه 

از تالش های رسانه ها در  2. حمایت 
جهت بهبود بخشیدن اشتراک مدنی و 

تعلیمات
تالش  باید  تجربه  با  های  جناح  و  گان  کننده  تمویل 
زنان  مدنی  اشتراک  بخشیدن  بهبود  جهت  را  رسانه 
مورد تمویل مالی قرار دهند.  ضمناً راه اندازی آموزش 
ها برای ژورنالیست ها و کارمندان رسانه ها که خبر 
فراهم  را  انتخابات  حزبی  و  سمتی  غیر  مطالب  و 
مینمایند، میتواند زمینه ی خوبی را فراهم نماید تا این 
و  و مؤثر توضیح گردیده  به گونه ی درست  موضوعات 
بازتاب داده شود. اگرچه طی چند سال اخیر در عرصه 
چشمگیری  های  فعالیت  ها  ژونالیست  دادن  آموزش 
صورت گرفته است، لیکن هنوز هم این عرصه مستلزم 
باید  همچنان  گاه  کننده  تمویل  است.  بییشتر  توجه 
برنامه های تلویزیونی و رادیویی در ارتباط با نامزدها و 
موضوعاتی را که  از طریق رسانه های محلی و ملی 
جهت شناخت هر چه بهتر و بیشتر نامزدها به دست 
دهند.  قرار  مالی  تمویل  مورد  میشود،   سپرده  نشر 
ضمناً باید اطمینان حاصل شود که  سهمگیری مثبت 
و مناظره های دموکراتیک در صدر فعالیت های برنامه 

های انتخابات قرار دارد.

سازمان های افغان مانند TEFA و FEFA  تعداد زیادی از 
ناظرین را در سراسر افغانستان گماشتند، لیکن به نظر 
میرسد که ناظرین بین المللی به مثابه ی افراد کامالً 
بی طرف محسوب گردیده و احتمال نمیرود تا با هیچ 
شبکه ی که قصد فساد و وارد نمودن تأثیر در پروسه 
ی نظارت را  داشته باشند، متوصل گردند. اعم ناظرین 
افغان و بین المللی در نظارت از پروسه ی انتخابات باید 

نقش داشته باشند.

۳. وضع نمودن شرایط مناسب در تمویل 
مالی فعالیت ها

روند تمویل مالی فعالیت ها باید بر اساس شرایط با در 
نظر داشت محدوده ها و موانع واقعی و شرایط کنونی 
صورت گیرد. هشدار های عدم تمویل مانند شرایط وضع 
نمودن در جهت فراهم نمودن وجوه مالی برای انتخابات 
مؤفقیت آمیز و یا هشدار مبنی بر متوقف ساختن وجوه 
مالی در صورت بروز اختالف و منازعه در مرحله ی دوم 
انتخابات نمیتواند مفید و ممد واقع گیردد. حمایت مالی 
نتیجه  مؤفقیت  به  مشروط  نباید  افغانستان  دولت  به 
اصالح  روی  کلیدی  تمرکز  بلکه  گیرد،  صورت  انتخابات 
طرز العمل ها و برداشتن قدم های مؤثر در جهت تعمیم 

انتخابات عادالنه و شفاف باشد. 
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۵. اشتراک زنان را نباید به مثابه ی یک 
معیار ) بنچ مارک(  جهت ابراز مؤفقیت 
مورد  دموکراتیک  نظام  و  انتخابات  در 

استفاده قرار داد
از  بیانیه های منسوبین مربوطه مملو  انتخابات  از  بعد 
تبریکی ها به افغانستان بود. خاصتاً در این بیانیه ها از 
دموکراتیک  نظام  تعمیم  بخاطر  تعهد شان  بخاطر  زنان 
در  این  آمد.  می  عمل  به  قدردانی  و  گذاری  سپاس 
دست  یک  انتخابات  در  زنان  اشتراک  که  حالیست 
امر به مثابه ی یک  آورد بزرگ بوده لیکن اظهار چنین 
توجه  عدم  یا  و  گرفتن  نظر  در  عدم  واقع  در  مؤفقیت 
با آن  زنان هنوز هم  ایکه  به آن محدودیت های جدی 
اینکه  بر  مبنی  استقاللیت  عدم  مانند  استند،  مواجه 
دارد  وجود  راهکاری  چه  بدهند،   رأی  کسی  چه  به 
زنان در نظر  که  اطمینان حاصل گردد که رأی واقعی 
گرفته شده است، میباشد.  در حالیکه ایستاده شدن 
را  خوبی  تفاوت  دهی  رأی  صفوف  در  چادری  با  زنان 
که  میدارد  بیان  و  داده  دوران طالبان نشان  به  نسبت 
لیکن  است،  گرفته  صورت  زمینه  در  خوبی  پیشرفت 
هنوز هم موانع و مشکالت بزرگی وجود دارند که صد 
راهی اشتراک مدنی زنان در پروسه های سیاسی و 

انتخاباتی میباشند.

بر  تمویل  سیستم  نمودن  کار  روی   .۴
اساس اجراآت کارمندان انتخابات

بر  تمویل  سیستم  یک  تا  میشود  پنداشته  ضروری 
سازی  بودجه  پالنگذاری،  با  پیوند  در  اجراآت  اساس 
پایین  انتخابات، تعداد  تعلیمات مدنی، پخش معلومات 
اینطریق  از  ایجاد گردد.  پایین شکایات  تعداد  تفتیش و 
والیات  سطح  در  را  انتخابات  کارمندان  اجراآت  میتوان 
بهبود بخشیده و مانع جعل و تذویر گردید. فراهم نمودن 
وجوه مالی بر اساس اجراآت نتایج مثمر را در ارتباط با 
پالنگذاری، بودجه سازی، بهبود بخشیدن آگاهی مدنی 

و جلوگیری از جعل و تذویر در انتخابات ببار می آورد.

بهبود  با  ارتباط   در  را  مهمی  نقش  مدنی  ی  امعه 
بخشیدن مشارکت زنان و حصول اطمینان از شفافیت، 
فعالیت  ملت،  صدای  ی  مثابه  به  بودن  گذار  خدمت 
نمودن به مثابه ی یک ناظر، پاسخگو  قرار دادن دولت 
در ارتباط با وعده هایش، مسؤول قرار دادن شهروندان 
عهده  به  و  شان  مدنی  های  مسؤولیت  با  پیوند  در 
گرفتن دادخواهی ها و فعالیت های بلند بردن سطح 
ایفا مینماید. در حالیکه فعالیت های دولت در  آگاهی 
ارتباط با انتخابات مستلزم حمایه ی تمویل کننده گان و 
جامعه ی بین المللی میباشد، بنابرین جامعه ی مدنی 
نیز به طور یکسان به مثابه ی یک جناح مهم در جهت 
تأمین انتخابات شفاف و عادالنه در افغانستان باید مورد 
باید  مدنی  ی  جامعه  گان  نماینده  گیرد.  قرار  حمایت 
را تشکیل داده و در پروسه های  از مباحثات  بخشی 
تصمیم گیری و انتخابات و طرز العمل ها مانند، ارزیابی 
نامزد ها قبل از کاندید شدن، به وجود آوردن اصالحات و 
پروسه ی  نظارت از انتخابات سهم فعال داشته باشند.

۶. حمایت از نقش جامعه ی مدنی در 
انتخابات
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تعمق روی نمونه ی کمپاین برای جامعه ی مدنی
میتودلوژی و پرنسیپ که ذریعه ی آن کمپاین مینماییم باید بر اساس حقوق حقه و موارد اجتماعی  با گماشتن  
تغییر آورنده گان از تمامی اقشار استوار باشد:  پرنسیپ های حقوق حقه، توسط اشتراک کننده گانی که در 
بحثهای مشورتی شرکت ورزیده بودند، بازتاب داده شده است. شایان ذکر است که این پرنسیب ها از جمله موارد 
اساسی  برای دخیل سازی تمام اقشارجامعه محسوب گردیده و  اهمیت تحوالت اجتماعی و گماشتن نماینده 
گان محلی را   به مثابه ی افراد کلیدی متبارز میسازد.  ضمناً این کمپاین گماشتن زنان و مردان معمولی را نیز 
در این پروسه سفارش مینماید. برنامه های جامعه ی مدنی در جهت سهم گیری دموکراتیک زنان افغان مستلزم 
بر قرار نمودن تعادل میان حقوق سیاسی و مدنی بوده و ضمناً  حمایت نمودن کسانی را  که در سطح ابتدایی 

)محالت( قرار دارند، نیز مورد تمرکز قرار میدهند.   

یا اشخاص  و  پوهنتون ها، رسانه ها، مجتمع های غیر سنتی معلین  و  از مکاتب  به گونه ی عملی، استفاده 
معزز که ذریعه ی شان ما در زمینه کمپاین مینمایم، جهت طرح و بوجود آوردن میکانیزم ها جهت تشویق اشتراک 
مدنی زنان  خیلی ها مهم تلقی گردیده و این موارد باید در زمینه مورد استفاده قرار گیرد.  پیام کمپاین اکسفام، 
هماهنگی را میان ساختار ها و سازمان ها بوجود آورده و روی هبمستگی و آمیزش میان انجی او ها، دوایر دولتی، 
آرزو  تأگید مینماید. در بحث های مشورتی اشتراک کننده گان  انجمن های محصلین به سطح منطقه و جهان 
نمودند تا نهاد هایی که در  راستای فعالیت های زنان فعالیت مینمایند باید از طریق شبکه ی جهانی زنان و دیگر 
فعالین کشور مورد حمایت قرار گیرند. کمپاین اکسفام روی ایجاد مرکز جهانی اجتماعی  جهت تقویه نمودن تفکر 

همبستگی زنان و مجادله علیه موانعی که صد راهی زنان قرار گرفته است، تأکید مینماید.     

به منظور دریافت معلومات بیشتر پروژه به لینک ذیل مراجعه نمایید.  
http://policy-practice.oxfam.org.uk/our-work/gender-justice/we-can.
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