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عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در انتخابات
عوامل زیادی را می توان در مشارکت موثر دانست از جمله به عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی می
توان اشاره نمود .درواقع ،انسان عمالً در کار های سهم می گیرند که منافع آنها تأمین شود .و بتواند از مشارکت
خود منافع به دست آورد .منافع می تواند هم مادی باشد و هم معنوی ،لذا منافع مادی و معنوی می تواند در مشارکت
زنان مؤثر واقع شود.
در نخست به عامل و منافع سیاسی مشارکت اشاره می کنیم که همه در پی آن هستند .مردم زمانی درمسائل سیاسی
مشارکت می نمایند تا منفعت به دست آورد .منفعت سیاسی می تواند این باشد یا خود نامزد انتخابات هستیم یا کسانی
در انتخابات نامزد هستند که در برنده شدن او منفعت سیاسی ما هم نهفته است و یا اینکه به حیث یک زن به خاطر
تثبیت جایگاه سیاسی آینده خود و سایر زنان می خواهیم در انتخابات مشارکت نماییم .تا بتوانیم در تحوالت جامعه
خود در آینده سهیم باشیم و یا اینکه عضو یک گروه و یا حزب سیاسی هستیم که با برنده شدن حزب بدون شک
منافع سیاسی اعضای حزب هم تأمین می شود.
عامل دیگری که می تواند در مشارکت مردم به خصوص زنان مؤثر واقع شود ،عامل اقتصادی است .اکثر کسانی
که از وضعیت فعلی سیاست های اقتصادی شکایت دارند درواقع ،ثبات شغلی ندارد ،دست مردم از دست مزد های
پایین شکایت داشته باشد  ،بیکاری به اوج خود رسیده است و نرخ کاال در کشور مطابق به در آمد اقتصادی ما
نیست .اینجا است که مردم به خاطر مبارزه با وضعیت فعلی در انتخابات مشارکت می نمایند .تا شاید در نتیجه
انتخابات فعلی تغییرات در سطح حکومت کننده گان به میان آید .که برای اقتصاد مردم به خصوص زنان مؤثر واقع
شود.
یکی دیگر از عامل مؤثر مشارکت مردم به خصوص زنان در انتخابات عامل اجتماعی است .مردم به خصوص
زنان به خاطر موانع و مشکالت اجتماعی ،سنت های نا پسند اجتماعی که سد راه منافع آنان قرار دارد .زنان با
مشارکت در انتخابات در برابر این مشکالت و سنت های نا پسند مبارزه می کنند .و در انتخابات به کسانی رأی
خواهند داد که مدافع توده های اجتماعی ،مدافع برابری حقوق زنان باشد .قسمیکه همه می دانند جامعه ما جامعه سنتی
مردساالر است که زنان اکثرا ً نمی توانند به خاطر این مشکالت در سطح اجتماع حضور یابند .بنا ً این وضعیت تنها
با مشارکت گسترده زنان در انتخابات می تواند برطرف گردد.
عامل چهارم که در مشارکت زنان در انتخابات مؤثر خواهد بود عامل فرهنگی است .تاریخ گواه است که زنان
افغانستان به نسبت مشکالت سنتی و فرهنگ سنتی نوانسته اند و توسعه و پیشرفت نایل شوند .درواقع ،علت این همه
مشکالت که زنان در حال حاضر دارند ریشه این همه مشکالت در فرهنگ سنتی است .فرهنگ سنتی زنان را تنها
در کار های خانه ،ف رزند پروری و شاقه کاری تعریف کرده است .و تنها زنان را در این کار ها مثمر می داند .اما
از آنجائیکه تاریخ نشان داده است کار های که عمالً شغل مردانه محسوب گردیده است وقتی به زنان سپرده شده است
به وجه احسن مسوولیت خود را انجام داده اند .بنا ً زنان با مشارکت گسترده می توانند با فرهنگ سنتی که زنان را
در حاشیه قرار داده است مبارزه نمایند .و در آینده کشور جایگاه خود را در سیاست ،اجتماع ،اقتصاد و
فرهنگ تثبین نمایند.
و عوامل دیگری که می تواند در مشارکت زنان در انتخابات مؤثر واقع شود فقر و تثبیت هویت است .زنان در
جامع ه ما اکثریت شان استقالل مالی ندارند حتی آنهای که شغل بیرون از خانه دارند استقالل مالی ندارند .زنان که
دارای شغل هستند اکثریت آنان پول را به رئیس خانواده که همان در جامعه سنتی شوهر یا پدر است تحویل می دهد.
تا مصارف را مدیریت نمایند .و از سوی هم اکثریت زنان که میخواهد به خاطر فقر دارای شغل باشند .اما نسبت به
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مشکالت که در فوق به آنها اشاره شده نمی توانند شغلی را در جامعه به دست آورند .بنا ً زنان با مبارزه علیه این
نوع مشکالت و استبداد می توانند تنها از طریق مشارکت در انتخابات مؤثر واقع شوند.
در نتیجه ،مشکالت و موانع که در باال به آنها اشاره شد دست به دست هم داده زنان را عمالً علیه این موانع و
مشکالت بسیج می نماید .و زنان تنها از طریق مشارکت در انتخابات می توانند به این موانع و مشکالت فایق آیند و
به جامعه ایده آل خود دست یابند .و از سوی زنان می توانند با مشارکت گسترده شان در انتخابات عمالً عدالت
اجتماعی را برای خود تإمین کنند .مردان در جامعه مردساالر و سنتی ما هرگز نخواهند گذاشت تا زنان به حقوق
سیاسی شان دست یابند الی اینکه خود آنان علیه این بی عدالتی مبارزه جدی نمایند.
پایان
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