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 مشارکت زنان در انتخابات پارلمانی نقش
 

مشارکت در مسائل ملی همچون انتخابات یک پدیده اجتماعی و سیاسی مدرن در جهان معاصر است. لذا، بدون 
گی و عدم آگاهی اجتماعی  ای از توسعه نیافته اجتماعی در جوامع نشانهشک نبود مشارکت مردم در امور سیاسی و 

است. و زنان که در طول تاریخ در جوامع به خصوص در کشور های جهان سومی نیمه پنهان جامعه بوده اند، 
مشارکت آنها در امور سیاسی و اجتماعی به خصوص در انتخابات که یک پروسه ملی است می تواند به توسعه 

سی و اجتماعی کشور مؤثر واقع شود. و بیشتر از پیش عدالت اجتماعی را در بین اقشار جامعه تأمین کند. و سیا
های کشور های جهان مدرن و توسعه یافته است که اکثریت مطلق مردم آن  خاصیتانتخابات یک اصل و یکی از 

ان باورمند هستند که تنها از طریق انتخابات باور به انتخابات، آزادی، دموکراسی، و همدیگر پذیری دارند. و هم چن
دموکراتیک و مشارکت گسترده در انتخابات می توان اصالحات گسترده را در جامعه رقم زد. که بدون شک 

به ارمغان می  اتباعانتخابات و نتیجه آن در همچو کشور ها اصالحات گسترده و فرصت های بی شماری را برای 
شدت می بخشد و منجر به توسعه یافتگی جامعه بیشتر از پیش می گردد. اما انتخابات و  آورد. و به روند توسعه

 سالها نمی توانند آن را جبران نمایند. معمولً  اتباعهای است که  لنجنتیجه آن در کشور های جهان سومی آکنده از چ
ها و تهدیدات می گردد.  لنجچ انتخابات در کشور های جهان سومی یا همان کشور های در حال توسعه مبدل به

وجود ندارد.  چون در همچو کشور ها فرهنگ همدیگر پذیری، آزادی، دموکراسی، تعهد به قانون و مشارکت اکثراً 
های یاد شده  لنجچو از سوی هم عدم مشارکت گسترده مردم به خصوص زنان در مسائل ملی همچون انتخابات به 

 در جامعه می افزاید.
ا آنکه زنان در یک و نیم دهه گذشته حضور فعال و پر رنگ در عرصه های سیاسی و اجتماعی در افغانستان ب

داشته اند. اما برگزاری انتخابات پارلمانی پیشرو در کشور می تواند حضور این قشر را بیشتر از پیش گسترده و 
بود نمی توانستند در عرصه های  فعال نماید. در واقع زنان که در طول تاریخ بنابر وجود مشکالت که سد راه آنان

سیاسی و اجتماعی جامعه شرکت نمایند. لیکن انتخابات پیشرو فرصتی طالیی است برای زنان تا با مشارکت 
گسترده بتوانند نقش و حضور شان را در عرصه های سیاسی و اجتماعی جامعه تثبیت نمایند. بنا براین زنان می 

ابات حماسه بی آفرینند. در واقع زنان با حضور گسترده در این انتخابات هم توانند با حضور پر رنگ در این انتخ
و هم به حیث رای دهنده می توانند حضور خویش را در آینده تثبیت نماید. و  شورای ملیبه حیث نامزد کرسی 

 باعث تغییر مثبت در زندگی خود و دیگر زنان در آینده شوند.
در انتخابات پارلمانی پیشرو می توانند در کاهش نا برابری های سیاسی، اجتماعی و  بناً زنان با مشارکت گسترده

ثر واقع شوند. در واقع زنان باید از فرصت به وجود آمده در کشور نهایت استفاده مؤثر را اقتصادی در آینده مؤ 
یل می دهند. حضور آن ها در برای رهبری آینده خود نمایند. در نهایت زنان که نیم از منابع انسانی کشور را تشک

عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی می تواند منجر به تحول بزرگ در جامعه گردد. که این 
کار تنها از طریق مشارکت خود زنان در عرصه های یاد شده می تواند ممکن باشد. در نتیجه، مشارکت گسترده 

نه حضور بیشتر آن ها را در جامعه در تمامی عرصه بیشتر از پیش فعال زنان در انتخابات پارلمانی می تواند زمی
نماید. و از سوی هم زنان با مشارکت گسترده در انتخابات پارلمانی و اختصاص دادن کرسی های بیشتر در 

های  پارلمان می توانند عدالت اجتماعی را که در طول تاریخ در جامعه مرد سالر به نفع مردان بود به نفع توده
 مردم تأمین نماید. 
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